
ATA Nº 760 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022. 

Aos onze dias do mês de maio 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. 

Após a aprovação das Atas Nº 758 da Sessão Ordinária e Nº 759 da Sessão Extraordinária anteriores, e 

aberta as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 81/2022. 

Solicitação de disponibilização de espaço. Convite para Palestra com Rogéria Maso no Centro Cultural dia 

23/05/2022. Projeto Nº 55/2022. Autoriza a contratação de operador de máquinas para atender 

necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli destacou que esta 

contratação é muito importante para manter todas as máquinas trabalhando atendendo melhor toda a 

população, sendo que para a contratação será utilizada a banca do último processo seletivo, caso não tiver 

interesse da banca vigente será aberto novo processo seletivo. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 57/2022. Autoriza abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da 

Saúde e Assistência Social. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de 

urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Rogério salientou que esta abertura de crédito de R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais) é para licitar uma Casa de Apoio para dois idosos charruenses que não 

têm familiares e responsáveis por eles, necessitam do acompanhamento do CRAS, o projeto busca licitar a 

casa de apoio para que possam cuidar dos dois Charruenses. Posteriormente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 54/2022. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, vinculado à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, e dispõe sobre organização e funcionamento. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Marli colocou que este Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é 

de grande importância, inclusive será criado devido apontamento do TCE, por não ter ainda esse Conselho 

formado no Município, onde terá seis membros tanto do Poder Público como da comunidade em geral, 

sendo obrigatório três mulheres como representantes, esse projeto busca estar nas formalidades do que foi 

solicitado pelo TCE, logo regular diante do pedido. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 56/2022. Autoriza abertura de Créditos Especiais para a Secretaria Municipal da Saúde e 

Assistência Social. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva declarou que uma 

abertura de crédito será aplicada no Programa Farmácia Cuidar Mais, onde será utilizado na farmácia 

básica, sendo 5% utilizado com identidade visual da Unidade de Saúde, como placas de identificação dentro 

da Unidade e 30% na parte farmacêutica, como reformas e material permanente. O recebimento deste 

recurso se dá em virtude do Município fazer parte do Porte 1, onde atende menos de 500 pessoas mês na 

Unidade de saúde. Outra abertura de crédito se dará dentro do PIS, Atenção Básica, o recurso será utilizado 

para suplementação das ações do mutirão que será feito no Hospital Santa Teresinha de Erechim em 22 

cirurgias represadas durante a Pandemia, em diversas especialidades. E por fim, a última abertura de 

crédito se dá dentro do Programa de Incentivo as Equipes de Saúde da Família, o recurso será destinado 

para o pagamento com pessoal, equipe. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

58/2022. Inclui o art. 6º-B, na Lei Municipal nº 1.429, de 21 de dezembro de 2017, que instituiu o Programa 

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

Adriano destacou que será incluído no Programa AgroForça mais três horas máquinas/ano para auxiliar os 



produtores rurais que tenham gado de corte e gado leiteiro, que fazem o plantio de inverno e milho para 

silagem, sendo estimado 486 horas máquinas/ano, atendendo 162 famílias charruenses. Com este projeto 

busca-se auxiliar ainda mais os munícipes diante da situação difícil que encontra a agropecuária. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Presidente convocou o Vereador 

Marcelo para fazer uso da Tribuna, onde primeiramente saudou a todos, deixou uma breve homenagem ao 

Ex servidor municipal Claudio Bernardi, relembrando momentos que passaram juntos trabalhando na 

administração pública municipal, agradeceu em seu nome e da Bancada MDB o ex servidor por todo o 

trabalho prestado. Ainda, pediu esclarecimento sobre a retirada do parapeito da ponte na estrada de Linha 

das Pedras, e salientou sobre a obra asfáltica na saída para Comunidade de São Valentin, sendo uma 

conquista do Município devido ser executado com recursos próprios, mas declarou que faltou planejamento 

tanto nas dimensões da obra, quanto na rede pluvial, e agora trabalhando com máquinas em cima do asfalto 

acaba danificando o mesmo. Também declarou que o trabalho do Vereador é de fiscalizar, pedindo ao 

Poder Público para chamar mais um profissional para atender a demanda dos projetos de engenharia, 

buscando mais recursos junto ao Poder Estadual por meio do Programa Avançar, e agradeceu ao espaço. A 

Vereadora Nilva cumprimentou a todos, agradeceu em nome do Padre Osório e Diretoria da Paróquia a 

cada um que colaborou com a venda dos cachorros quentes, pedindo a Nossa Senhora do Rosário 

proteção, também convidou para a Festa da Colheita no dia 05 de junho. Fez uma breve homenagem ao ex 

servidor Claudio, desejando felicidades e sucesso em seu novo trabalho. O Vereador João Vitor saudou a 

todos, e primeiramente explicou sobre a retirada do parapeito da ponte na estrada de Linha das Pedras, 

onde foi um pedido dos agricultores devido ao tamanho das plataformas das colheitadeiras, mas que em 

breve vai ser construído parapeitos mais baixos, para melhor tráfego dessas máquinas. Em seguida, fez a 

sua homenagem, parabenizando o ex servidor Claudio pelo desempenho no seu trabalho, onde sempre 

esteve à disposição, trabalhando em prol da comunidade, primeiro como Capataz de turma, depois de 

assessor do Secretário de Obras e Viação, em seguida como subprefeito rural e por fim como operador de 

máquinas, agradeceu o mesmo em seu nome e toda a Bancada Progressistas, desejando sucesso nesta 

nova jornada. Em seguida fez uso da Tribuna a Vereadora Marli, saudando a todos, parabenizou e 

agradeceu a administração por mais um incentivo, em forma de horas/máquinas para os agricultores do 

Município. Também agradeceu ao ex servidor Claudio, pelos trabalhos prestados a administração ao longo 

de 28 anos, desejou muita saúde, sucesso e felicidades nessa nova jornada de trabalho; e agradeceu o 

espaço. Ato contínuo o Presidente esclareceu ao Vereador Marcelo seus questionamentos, agradecendo 

todo o esforço da administração e colaboradores por sempre querer mais para o Município, onde se 

iniciaram as obras asfálticas nos interiores do Município, sendo que neste projeto a dimensão era de 6 

metros, e foi passado para 7 metros, justamente para melhorar o tráfego de maquinários. Declarou também 

que a rede pluvial será feita, inclusive passará pela divisa da sua propriedade, para não dar problema com 

moradores vizinhos. O Vereador Marcelo salientou que o único problema nesse projeto é que faltou 

planejamento para acontecer a obra. O Presidente colocou que os próximos projetos serão melhores 

planejados, mas que a administração não vai parar de fazer asfaltos nos interiores. Posteriormente passou-

se para a homenagem ao ex servidor Claudio Bernardi, com a leitura da placa de homenagem do Poder 

Executivo e Legislativo, seguindo com a entrega da mesma pelo Vice-prefeito Gerso. Com a palavra o ex 



servidor Claudio, saudou a todos, agradeceu a todas as administrações que passaram, declarou ter 

prestado seu serviço da melhor forma possível, com muita dedicação, ajudando a construir o Município, 

agradecendo também a toda a comunidade charruense pelo acolhimento. Em seguida o Vice-prefeito Gerso 

cumprimentou a todos, declarou a sua alegria em poder homenagear este servidor, e a sua tristeza por estar 

deixando de trabalhar em nosso Município. Em nome do Executivo, agradeceu ao ex servidor por todo o 

trabalho prestado, desejando o melhor para esse excelente servidor. O Presidente fez o agradecimento em 

seu nome e de todo o Legislativo Municipal, a essa pessoa e funcionário que não media esforços para 

melhor atender a cada um, prestando seus serviços da melhor forma possível, declarou que fica como 

exemplo para outros servidores, desejando sucesso nessa nova caminhada. Seguidamente o Presidente 

convidou para o Baile da Terceira Idade no dia 14 de maio, sábado à tarde, e agradeceu a presença de 

todos; convocou para a próxima sessão ordinária no dia vinte e cinco 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 onze 

de maio de dois mil e vinte e dois.  


