
ATA Nº 763 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2022. 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 da Ata Nº 762 da Sessão Ordinária anterior, e aberta as inscrições para a 

Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Decreto Nº 1.996/2022. Decreta luto oficial no 

Município de Charrua pelo falecimento de servidora. Ofício Nº 20/2022. Moção de Condolência pelo 

falecimento da Servidora Simone Fontana. Projeto Nº 74/2022. Institui o Programa Municipal de Educação 

Fiscal do Município de Charrua/RS, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Marli declarou que este projeto é para introduzir nas escolas municipais a 

Educação Fiscal por meio das Secretarias da Educação e da Fazenda, conscientizando os alunos, bem 

como os pais da importância de pedir nota fiscal, destacando as inúmeras vantagens deste Programa. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 75/2022. Autoriza a abertura de Créditos 

Suplementares para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, e Secretaria Municipal da Indústria, 

Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando aquisição de material permanente; e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério salientou que esta 

suplementação se dá em virtude da compra de dois carros novos, um para a Secretaria da Agricultura e 

outro para a Secretaria de Obras, que os veículos de qualidade para que se possa atender com melhores 

condições a população, sendo que não será aumentada a frota de veículos, onde serão vendidos dois 

veículos em uso. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 76/2022. Altera 

dispositivos da Lei Municipal nº 1.963, de 09 de junho de 2022, que autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social; e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Adriano colocou que este projeto é uma 

adequação orçamentária referente ao projeto de lei nº 68/2022 dá sessão ordinária anterior, onde a referida 

suplementação se dará dentro do Programa de Proteção Social Básica, sendo utilizado para complementar 

a contratação de profissionais que atenderão em oficinas junto ao Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS, e passará a ser suplementado R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), a redução de valor 

ocorre devido já haver recurso em aberto no Programa adequado. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 77/2022. Revoga o inciso I, do Artigo 4º, da Lei Municipal nº 1.253, de 21 de maio 

de 2015, que regulamenta, no âmbito municipal, o vale alimentação, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor colocou que este projeto foi um pedido do 

Secretário da Educação, e de um colega Vereador para pagamento do vale alimentação a servidores com 

carga horária inferior a 20 horas semanais, já foram realizados estudos de impacto financeiros e 

adequações para tal pagamento, podendo parecer pouco o valor, mas que vem agregar aos Servidores. A 

Vereadora Eliana agradeceu a administração pelo projeto, colocando que o impacto financeiro para a 

administração é mínimo, onde poderia ser concedido retroativo alguns meses, pelo benefício aos 

Servidores. O presidente Júnior colocou que o recebimento será retrativo ao mês de junho. Em seguida o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Decreto Legislativo Nº 01/2022. Dispõe sobre a apreciação 

e aprovação das Contas do Executivo Municipal de Charrua referente ao exercício financeiro de 2020, de 

reponsabilidade dos Gestores Municipais Valdesio Roque Della Betta e Luiz Carlos Franklin da Silva, na 



forma que indica e dá outras providências. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, bem como o 

Parecer Jurídico foram favoráveis. Em discussão, Rogério parabenizou ao Prefeito Roque e ao Franklin pela 

aprovação das contas, sendo o Tribunal de Contas favorável, tendo algumas ressalvas, mas sabe-se da 

dificuldade de administrar o município, onde não teve nenhuma aplicação de multa, essa questão é 

importante, e esperado para Administrador executar para o município desenvolver. Em seguida o projeto 

decreto legislativo foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 11/2022. Do Vereador Marcelo Fochi, 

indicando que o Poder Executivo Municipal no uso das suas atribuições, verifique a possibilidade do envio à 

Câmara Municipal de Vereadores, com maior brevidade possível, o Projeto de Lei Municipal alterando o Piso 

salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias. Em discussão, o Vereador 

Marcelo declarou que atendendo esta indicação o Município ganhará tempo, destacando a importância e a 

necessidade destes profissionais na orientação e mapeamento da saúde no município, podendo através 

destes desenvolver políticas públicas, projetos, programas para atingir pessoas em vulnerabilidade social. 

Salientou ainda, que a concessão do reajuste vem de forma consignada, repassado pela União, através de 

dotação especifica, e foi promulgada a lei depois de quase vinte anos sem mudanças, passando a vigorar o 

vencimento de dois salários mínimos. A Vereadora Nilva parabenizou pela indicação, destacando a 

importância dos agentes de saúde e endemias. Mas, colocou que esteve conversando e buscando 

informações, onde obteve a seguinte resposta, a Confederação dos Municípios orienta que não se repasse 

o recurso aos agentes enquanto não estiver em conta, pois depende de uma nova Portaria, com todas as 

informações e orientações a serem seguidas. Hoje o Município recebe R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e 

cinquenta reais) divididos em seis agentes, mais uma contrapartida do Município que totaliza repasse de R$ 

1.631,00 (um mil seiscentos e trinta e um reais) bruto para cada agente. Espera-se que logo seja recebida 

esta portaria e seja repassado este aumento aos Agentes, devido trabalho fundamental que desempenham. 

O vereador Marcelo pontuou ainda que não será incluído na base de cálculos com pessoal, assim 

favorecendo o Município, e como já foi aprovado acredita ser possível que o pagamento dos vencimentos 

seja retroativo, por isso sugere brevidade para ganhar tempo. Seguidamente a indicação foi aprovada por 

unanimidade. Posteriormente o Presidente convocou o Vereador Marcos para fazer uso da Tribuna, 

saudando a todos, inicialmente parabenizou a todos os funcionários da Secretaria da Saúde pelos 

atendimentos prestados à população, acompanhamento individualizado de qualidade, o que torna um 

diferencial no nosso município, salientou também sobre o discurso da Secretária da Saúde na última 

sessão, considerando um discurso político/partidário, não mostrando nenhuma solução, onde acha que foi 

um pouco equivocado, que faltou interpretação sobre as manifestações e alguns esclarecimentos sobre as 

críticas construtivas que a Bancada do MDB levantou na última sessão sobre os atendimentos da 

Ginecologista para aumento de horas, e agradeceu o espaço. O Vereador Marcelo cumprimentou a todos, 

primeiramente colocou que tem três pedidos de providências, que solicitou a pasta competente e ainda não 

foram atendidos, já faz um tempo considerável. Primeiro comentou sobre a limpeza de uma fonte de água 

na reserva indígena, onde foi um pedido de alguns moradores do local, devido estiagem e problemas de 

água na Reserva Indígena, precisava de uma Retroescavadeira, para realizar a limpeza e fazer a contenção 

para que a água pluvial não invada a fonte, água qualidade de vida; outra providência é a reforma da ponte 

na Linha Forlin devido às condições de trafegabilidade, foi solicitado no início da safra do ano passado, para 



realização de avaliação da ponte devido risco em segurança, a secretaria levou vigas, em março deste ano, 

mas ainda não foram substituídas, sendo impossível a passagem de caminhões, com consequência riscos, 

é necessário condições para escoamento com agilidade, e por último a desobstrução ou troca dos tubos de 

bueiro perto da propriedade de Nadir Perondi, as condições do local, em meia pista para trafegabilidade, 

desde março está oferecendo riscos, sem placas para sinalização. Mencionou que o setor responsável por 

essas obras está devendo muito. Ainda, salientou sobre as condições de trafego na estrada da Reserva 

Indígena até Linha Perondi, onde passam ônibus escolares pelo local, pedindo o melhoramento. Também 

deu alguns esclarecimentos a Secretária da Saúde Ediane sobre os atendimentos da Ginecologista, acredita 

que faltou interpretação, pois a crítica mencionada foi para melhoramento de demanda, onde deveriam ser 

aumentadas as horas até suprir a demanda; levantou uma crítica ao Presidente do Legislativo, no sentido de 

melhorar os trabalhos, pedindo para que fosse avisado quando pessoas vão usar a Tribuna para 

esclarecimentos, pois declarou que a Bancada do MDB não é insignificante, e agradeceu desejando um 

bom fim de semana a todos. O Presidente Vilseu esclareceu que todos têm valores e são importantes ao 

município, e convocou para próxima sessão a Secretária Ediane para dar esclarecimentos novamente, 

mencionou também que todo convite para uso da Tribuna Livre será feito por meio de Ofício para que todos 

fiquem sabendo da formalidade. Ato contínuo o Presidente convocou a Vereadora Eliana para fazer uso da 

Tribuna, onde incialmente saudou a todos, comentou sobre as palavras da Secretária Ediane na sessão 

anterior, colocando que foram levantadas críticas quanto a ginecologista e as Casas de Apoio, mas com o 

intuito de melhorar, que são pedidos da população, esclarecendo alguns pontos levantados pela Secretária. 

Comentou sobre a possibilidade de aumento da remuneração dos motoristas da saúde e suas diárias nas 

viagens a Porto Alegre, diante do trabalho que prestam, ainda, que a equipe da saúde pode ajudar os 

munícipes, diante do conhecimento da situação que os pacientes se encontram, para que cheguem em 

outras cidades amparados, bem como, a coleta de exames no Posto de Saúde, pedindo a Secretária da 

Saúde esclarecimentos sobre estes exames, principalmente os resultados que precisam de urgência. 

Também comentou sobre o Plano de Carreira do Magistério, colocando que semanalmente é cobrada pelos 

professores, solicitando um prazo para retorno dessa questão, e destacou as programações do fim de 

semana no Município. A Vereadora Nilva saudou a todos, comentou sobre a falta de medicamentos nos 

Postos de Saúde, em virtude da falta de matéria-prima, também comentou sobre a fila de espera para 

consulta com a ginecologista. Salientou sobre os exames coletados no Posto de Saúde e suas retiradas que 

dificulta um pouco devido não ficarem os resultados prontos juntos e sobre as festividades do fim de semana 

no Município; agradeceu ao espaço. Ato contínuo o Presidente declarou que o Vereador João Vitor abriu 

mão da Tribuna Livre, e comentou sobre a retirada dos exames feitos no Posto de Saúde, o que dificulta o 

trabalho dos motoristas, devido não ficarem prontos todos na mesma hora, se colocando à disposição para 

retirá-los quando for necessário, explicou que na próxima sessão vai tentar sanar as dúvidas de todos os 

vereadores sobre os assuntos levantados na sessão, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 

treze de julho 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 dois de junho de dois mil e vinte e dois.  

 


