
ATA Nº 758 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022. 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas o Presidente Vilseu deu 

início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, e aos internautas da página do Facebook da 

Câmara. Parabenizou a todos os organizadores, em especial ao Cacique Marciano e a Liderança, pela 

grandiosa festa do Dia do Índio no dia 24 de abril. Após a aprovação da Ata Nº 757 da Sessão Ordinária 

anterior, e aberta as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 

37/2022. Autoriza assinatura de Convênio com o Hospital São Roque para a prestação de serviços de 

exames especializados, autoriza a abertura de crédito suplementar, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em 

discussão, Nilva destacou que este projeto é para celebrar convênio com o Hospital São Roque de Getúlio 

Vargas e abrir crédito para pagamento de exames, sendo que o SUS repassa os valores dos exames a 

baixo do cobrado pelo Hospital e o município complementa com recursos próprios. Também colocou que foi 

aumentado a quantidade de exames e os valores dos mesmos tiveram reajustes, assim tendo que se fazer 

uma abertura de crédito. Agradeceu ao Prefeito e a Secretária da Saúde que atenderam sua indicação em 

aumentar a quantidade de exames de endoscopia e colonoscopia. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 38/2022. Autoriza assinatura de Convênio com o Hospital de Clínicas de Passo 

Fundo para a prestação de serviços de consultas médicas em especialidades, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. 

Em discussão, Nilva destacou que este convênio é renovado todo ano, devido aos reajustes nos valores das 

consultas. Colocou que o município pode agendar até 30 pacientes no mês, destacando a importância e a 

quantidade de pessoas que precisam de consultas nas áreas de psiquiatria, dermatologia e cardiologia. 

Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 39/2022. Autoriza assinatura de 

Convênio de Mútua Colaboração com repasse de recursos financeiros com a Fundação Hospitalar Santa 

Terezinha de Erechim – FHSTE. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de 

urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Nilva colocou que este convênio é devido o 

encaminhamento de pacientes com urgência e emergência, que necessitam de consultas especializadas, 

bem como cirurgias. Apresentou os valores que o Município paga por consulta e por cirurgia para atender 

melhor a população. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 40/2022. Autoriza 

assinatura de Convênio de Mútua Colaboração com a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – 

FHSTE para redução das filas de espera oriundas do represamento gerado pela suspensão de 

procedimentos eletivos em decorrência da Pandemia – Covid-19, com repasse de recursos financeiros; e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi 

aprovado por todos. Em discussão, Nilva salientou que este convênio é recente sendo utilizado para 

cirurgias represadas, devido à grande fila de espera, destacou que os valores são altos, mas que será 

utilizado um recurso atrasado de 2014 que veio este ano, onde o Governo recomenda a utilização de até 

30% para pagamento de cirurgias que estão represadas. Assim, o hospital poderá fazer um mutirão e 

chamar mais médicos para atendimento suprindo a grande demanda e baixando a quantidade de pessoas 

na fila de espera para cirurgias eletivas. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

44/2022. Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de imóvel para instalação de empresa em um dos 



ramos: industrial, comercial, agrícola, prestação de serviços, ou de assistência agropecuária. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, 

Adriano destacou estar orgulhoso em poder votar o primeiro projeto para concessão de imóvel a empresa 

por Concorrência, acreditando ser fruto do asfaltamento entre as cidades de Charrua e Tapejara, salientou 

que torce muito para que haja mais empresas que queiram se instalar no município, gerando empregos. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 41/2022. Autoriza a abertura de Crédito 

Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli salientou que esta abertura de crédito será 

utilizada para pagamento de pessoal, onde houve a contratação de mais uma enfermeira para auxiliar no 

posto de saúde e no tratamento de pessoas no pós-covid. Posteriormente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 42/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da 

Saúde e Assistência Social, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, João Vitor colocou que este recurso é extraordinário, onde será feito um trabalho dentro da 

Assistência Social com as famílias que tiveram percas nas suas propriedades devido à estiagem, será feito 

trabalho com as famílias, bem como um tratamento mental para ajudar a recuperar a autoestima e dar 

sequência nos trabalhos desenvolvidos em cada propriedade. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 43/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da 

Saúde e Assistência Social, visando restituição de recurso repassado de forma majorada pelo Ministério da 

Saúde; e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério 

salientou que este recurso veio com um valor a mais, assim terá que ser feita a devolução deste valor. Nilva 

declarou que a Portaria deste recurso foi aprovada quando era Secretária da Saúde, mas que o recurso veio 

no ano passado estando na conta do Município, e devido a pandemia não foi desenvolvido projetos para 

utilizar este recurso, assim será devolvido a quantidade que foi repassada a mais ao município. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 45/2022. Autoriza a concessão de 

ressarcimento de valores para construção e reformas de unidades habitacionais de pessoas carentes, com 

recursos do Fundo Municipal da Habitação e Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, Rogério colocou que este projeto é um incentivo para quatro famílias que construirão suas 

casas e para duas famílias que reformarão suas residências, parabenizou as famílias pelos investimentos. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 46/2022. Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando a execução de poços tubulares 

profundos, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, 

Rogério declarou que esta abertura de crédito é para perfuração de três poços artesianos nas localidades de 

Linha Daronch, Linha Perondi e Linha das Pedras Baixas, onde já foram feitos os estudos de locação e 

licenciamento pelos engenheiros. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

47/2022. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Dair Jung, diante de investimentos na bacia 

leiteira, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli 

declarou que é mais um incentivo para uma família que vai investir em sua propriedade, melhorando a mão 

de obra e a qualidade do seu produto, agregando na sua renda familiar e gerando mais ICMS para o 

Município. Parabenizou a família pela coragem em investir e continuar a trabalhar no Município. Em seguida 



o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 48/2022. Autoriza concessão de incentivo para o 

produtor rural Volmir Perondi, diante de investimentos na produção de gado de corte, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor destacou a sua 

alegria em poder votar incentivos para as famílias charruenses, gerando mais conforto nos trabalhos diários 

e mais renda para a família, lembrou também que a Prefeitura vem oferecendo também terraplenagem para 

os agricultores, pediu para que mais munícipes invistam em suas propriedades e peçam estes incentivos. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 49/2022. Autoriza concessão de incentivo 

para o produtor rural Moacir Francisco Ferron, diante de investimentos na produção de gado de corte, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Adriano salientou que 

se enche de orgulho quando pessoas investem no município, utilizando a mão de obra familiar e mantendo a 

família na atividade. Pediu para que as pessoas não percam a coragem de investir e melhorar suas 

propriedades, mesmo em anos de estiagens. Marcelo declarou ser uma noite com bastante projetos, 

projetos importantes, bastante incentivos para pessoas que tem visão de empreender e fazer render seus 

serviços da melhor forma. Pediu para a administração anunciar sobre o projeto do Jovem Empreendedor, 

onde pessoas com menos de 30 anos ganham mais 5% no total do investimento. Adriano salientou que para 

se encaixar no Jovem Empreendedor é necessário ter os documentos no nome e cumprir os requisitos, 

sendo repassado as informações para todos os produtores e empresários que procuram estes tipos de 

incentivos. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 50/2022. Autoriza concessão 

de incentivo para a empresa São Roque Indústria e Comércio de Sorvetes Ltda, diante de investimentos em 

atividade empresarial no município, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Adriano declarou como é bom quando munícipes investem nas propriedades e de 

certa forma no município. Salientou que esta empresa investiu em energia solar, e é a primeira que se 

encaixou e recebeu este tipo de incentivo, assim como nas próxima sessões virão mais projetos nesta 

modalidade. Posteriormente o Presidente declarou que a Vereadora Marli se absteve da votação, e o projeto 

foi aprovado por maioria dos vereadores. Projeto Nº 51/2022. Autoriza concessão de incentivo para a 

empresa Bertuoli e Bertuoli Ltda, diante de investimentos em atividade empresarial no município, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor declarou que este 

incentivo é para uma empresa de transportes, que fica localizada ao lado do consultório dentário do 

Anderson Bertuoli, sendo mais um ramo que vai contribuir e gerar mais ICMS para o Município. Em seguida 

o projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 07/2022. Da Vereadora Eliana, indicando que o Poder 

Executivo Municipal reveja o pagamento do Vale Alimentação para contratados que hoje é pago somente 

para os que trabalham 20 horas ou mais. Em discussão, Eliana salientou que a indicação é um pedido de 

alguns servidores que não recebem o vale alimentação por ter carga horária menor que 20 horas, em 

contato com o setor Rh da Prefeitura, recebeu a informação que são 6 ou 7 servidores que não recebem 

vale alimentação, e que para o Executivo não tem grande interferência, e que a maioria destes que não 

recebem trabalham 18 horas semanais, que não se encaixam apenas por duas horas, declarou que se 

alterar a lei e for beneficiados estes funcionários também o município será justo com todos. Também 

colocou que a Comissão dos Professores encaminhou até o Secretário da Educação e ao Prefeito Municipal 

um estudo com algumas sugestões em relação ao plano de carreira do magistério, e estes esperam um 



retorno, uma resposta sobre este documento. Parabenizou a todas as famílias que investiram nas 

propriedades, pedindo que o Executivo informe as pessoas sobre o projeto do Jovem Empreendedor, pois 

algumas pessoas estão encaminhando incentivos sem saberem desta informação que acaba beneficiando 

valor maior. Marli parabenizou a Vereadora Eliana pela indicação e explicou que o Secretário da Educação 

já solicitou junto ao Prefeito o qual já foi concedido, e que já está sendo realizado o estudo do impacto 

financeiro para o pagamento do vale alimentação também a estes funcionários. Adriano salientou achar 

errado sair do assunto que está sendo discutido, mas aproveitou o espaço e colocou que as pessoas 

também podem se dirigir até as secretarias para se informar melhor das leis na hora de encaminhar os 

incentivos, para ter a certeza de quais documentos são necessários para se encaixar no projeto do Jovem 

Empreendedor. O Presidente, salientou a boa vontade de conceder os incentivos, pediu a compreensão dos 

colegas vereadores para cuidarem nas discussões dos projetos não fugirem do assunto principal para 

melhor entendimento de quem está assistindo em casa. Após a indicação foi aprovada por unanimidade. Ato 

contínuo o Presidente convocou a Vereadora Marli para fazer uso da Tribuna, onde primeiramente saudou a 

todos, parabenizou toda a comunidade indígena pela grandiosa festa em comemoração ao dia do índio, 

agradecendo a recepção durante a sua visita e da Vereadora Nilva até a aldeia, também parabenizou a 

administração pelos incentivos e as famílias pelos investimentos, tanto na atividade industrial, quanto na 

produção de gado de corte e atividade leiteira, bem como na construção e reforma de residências. 

Comentou sobre os convênios com os Hospitais da região valorizando os munícipes e agilizando os 

atendimentos; também colocou que o Prefeito Municipal destinou um carroção para as comunidades nos 

dias de festas, devido à grande quantidade de lixo que acumula neste dia, e também pediu que as 

comunidades que colocam os lixos em bags, se possível colocar em bolsas para facilitar o manuseio das 

pessoas que recolhem os mesmos. Deixou uma breve homenagem pela passagem do Dia das Mães, 

parabenizando a todas as mães charruenses. Posteriormente a Vereadora Nilva fez uso da Tribuna 

saudando a todos, parabenizou a todos os indígenas pela passagem do Dia do Índio, em especial aos 

indígenas charruenses, também parabenizou a todos os organizadores das festividades e eventos que 

foram realizados na Reserva Indígena do Ligeiro, bem como parabenizou pela organização da Reserva, que 

se continuar logo será considerada modelo novamente. Destacou os convênios com os Hospitais, 

parabenizou a Secretária da Saúde pela retomada dos grupos nas comunidades e pelas atividades do 

Programa PIX. Desejou um Feliz Dia das Mães, em especial as mães charruenses, e agradeceu o espaço. 

O Vereador Marcos cumprimentou a todos, agradeceu a todos os organizadores pela festa em 

comemoração ao Dia do Índio, convidou a todos os filiados e simpatizantes do Partido MDB para a 

convenção no sábado dia 30 de abril. Destacou sobre os incentivos, sendo dever do Executivo orientar os 

produtores sobre seus direitos quanto ao projeto do Jovem Empreendedor para poder auxiliar mais. Em 

seguida o Presidente convidou o Vereador João Vitor para fazer uso da Tribuna, onde primeiramente 

saudou a todos, falou sobre o asfaltamento da ERS 475 ligação Charrua à Sananduva, agradeceu ao 

Deputado Paparico por sempre estar disposto a conversar e tirar as dúvidas sobre os projetos do 

asfaltamento, declarou que vai ser promovido uma audiência pública para discutir questões ligadas as 

licenças federais, bem como para licitar o projeto da Cidade Alta até a Reserva Indígena. Também 

comentou sobre o início das obras na ERS 430 ligação Charrua à Tapejara, agradecendo a todas as 



pessoas que de uma forma ou outra correram atrás desse sonho que está se realizando. Parabenizou a 

todos os envolvidos pela festa do Dia do Índio, a todas as famílias que investiram em suas propriedades, 

bem como as empresas; desejou um feliz Dia das Mães, em especial a todas as mães charruenses, e 

convidou para as festividades do fim de semana com o Jantar Dançante na Comunidade de Linha Sartória 

no sábado e a festa em honra a Santa Bárbara na Comunidade de Linha das Pedras Altas no domingo, 

desejou uma boa semana a todos e agradeceu o espaço. Seguidamente o Presidente salientou sobre as 

emendas que o Município recebeu, agradecendo ao Senador Lasier Martins pelo recurso de trezentos mil 

reais para um rolo compactador e ao Deputado Federal Lucas Redecker pelo recurso de duzentos mil reais 

para a quadra esportiva da Reserva indígena. Explicou algumas informações sobre os incentivos, deixando 

claro que no caso do proprietário Moacir Ferron o financiamento para o investimento foi feito em seu nome e 

já se dirigiu a secretaria com as notas emitidas, assim não pode ser incentivado o seu filho Carlos; 

parabenizou a administração do Prefeito Roque por ter criado o projeto Jovem Empreendedor dando 

oportunidade de jovens investirem no município. Parabenizou a todas as mães charruenses pela passagem 

do Dia das Mães no domingo dia 08 de maio, e agradeceu a presença de todos, convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia onze de maio de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, às dezenove horas, encerrando 

a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será 

assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e sete de abril de dois mil e vinte e dois.  


