
ATA Nº 764 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2022. 

Aos treze dias do mês de julho 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 763 da Sessão Ordinária anterior, e aberta as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Leitura do Ofício Nº 17/2022. Parecer prévio do TCE-RS e 

Julgamento das Contas Anuais pelo Legislativo. Leitura do Ofício Nº 109/2022. Aviso do período de férias do 

Prefeito Municipal. Leitura do Ofício Nº 22/2022. Convocação da Secretária da Saúde Ediane para uso da 

Tribuna Livre em Sessão Ordinária. Leitura do Ofício Nº 23/2022. Convocação do Secretário de Obras Denis 

para uso da Tribuna Livre em Sessão Ordinária. Projeto Nº 78/2022. Amplia o perímetro urbano de Charrua, 

convenciona a reserva de áreas verdes públicas aceitáveis para uso institucional em parcelamento de solo 

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

Vitor colocou que este projeto é uma ampliação da área urbana do Município, possibilitando o crescimento 

da cidade tanto na área de habitação como em estabelecimentos comerciais, com isso, gera mais receita ao 

município que será revertido em melhorias para a população usufruir. Na área verde poderá ser feito uma 

área de recreação, respeitando a vegetação com a aprovação do conselho para liberação ambiental e 

também aprovação do loteamento. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

79/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva salientou que esta abertura de crédito 

de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais) é para reforma da Unidade Básica de Saúde da Terra 

Indígena do Ligeiro, sabe-se que já foram ampliadas duas vezes, nos mandatos anteriores, e agora está 

tendo a necessidade de uma reforma, que só não ocorreu ainda devido a pandemia e no ano passado não 

ter tido nenhuma empresa interessada em participar da licitação. Agora, foi reformulado o projeto e vai ser 

licitado novamente, será trocado o piso na parte antiga da Unidade, vai ser mudada a farmácia para um 

local maior e reformada a sala de reuniões, para esta reforma será utilizado o recurso da equipe da saúde 

indígena, sendo de grande necessidade para acolher e dar melhor conforto a equipe de saúde e as pessoas 

que procuram atendimentos. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 80/2022. 

Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município – REFIS/2022, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério colocou que é uma oportunidade do 

contribuinte poder pagar a dívida que tem com o Município, onde terá um desconto de 100% nas multas e 

juros para pagamento em parcela única, e de 80% para pagamento parcelado em até 3 vezes até 30 de 

setembro. Sabe-se da dificuldade da população, que devido aos três últimos anos enfrentarem secas, 

estiagem, logo dificulta manter-se em dia com a Fazenda Municipal, e pediu para os Vereadores divulgarem 

nas comunidades, assim como será divulgado nos programas de rádio, para que a população possa pagar 

com o desconto oferecido. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 81/2022. 

Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para construção e reforma de unidades habitacionais de 

pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da Habitação e Saneamento, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli salientou que são mais quatro 

famílias beneficiadas com o auxílio, duas para construção de suas moradias e duas para reforma de suas 

residências, manifestou o quanto é gratificante poder defender projetos desse nível, sabendo da importância 



de uma moradia digna para melhor qualidade de vida; e parabenizou a administração por mais esse projeto 

de incentivo. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 82/2022. Autoriza a abertura 

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

asfaltamento urbano. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Adriano salientou ser 

mais um projeto para infraestrutura do Município, asfaltamento de ruas da cidade, melhorando o 

embelezamento e trazendo mais comodidade aos moradores. A abertura de crédito é de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), que será dos recursos próprios do município, para asfaltamento das ruas do 

Loteamento Lamb, uma obra de grande importância para dar uma cara nova à cidade. O Vereador Marcelo, 

declarou-se favorável ao Projeto de Lei, por se tratar de um projeto interessante, questionou se esta obra de 

asfaltamento não se encaixaria no Programa Avançar, Projeto Pavimenta, junto ao Governo do Estado, 

onde municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes poderia alcançar recursos no valor de até um milhão 

de reais, assim o valor dos recursos próprios poderia ser investido em outra área. O Vereador Adriano 

colocou que sim poderia ser buscado no programa Avançar, mas como os projetos não estão prontos ainda 

se deu prioridade para buscar junto ao programa, projetos que já estavam prontos, como aconteceu no ano 

anterior com a Rua Padre Réus até a garagem da Prefeitura, que estava sendo executada com recursos 

próprios e conseguiu-se encaixar a obra no programa. O Vereador João Vitor salientou que já foi 

encaminhado também o projeto pavimenta 2, com aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reis) 

que será investido no Loteamento Sol Nascente até a Rua Júlio de Castilhos e também na Rua do Salão 

Paroquial até o cemitério municipal, colocou que está tudo encaminhado só esperando a resposta do 

Governo para dar início às obras. O Vereador Marcelo salientou a importância de ter aprovado a criação do 

novo cargo de arquiteto há um tempo, assim poderá auxiliar na demanda de projetos para buscar esses 

tipos de recursos, pois são valores significantes para o Município, são recursos que precisam ser 

aproveitados do Estado. Declarou ainda, que é preciso ser feito uma força-tarefa e ir atrás de recursos para 

o Município, onde trazem melhorias e que auxiliam consideravelmente, melhorando condições da cidade e 

da população, como no ano passado foi feito para os micros açudes, onde o município fez o pedido e foi 

contemplado. Mencionou a importância de buscar por projetos e recursos como esses, ter projetos em 

mãos, sugeriu a contratação de uma empresa para dar assessoria técnica e desencadear esses projetos, 

até sair concurso para tal contratação. O Presidente Vilseu destacou a importância de todos os partidos 

buscarem recursos, assim melhorando cada vez mais o desenvolvimento do Município, onde o sonho de 

todos é que até o fim do mandato todas as ruas da cidade estejam asfaltadas, e também dar continuidade 

ao asfaltamento nos interiores, onde é um sonho de todos que almejam o desenvolvimento do Município. 

Destacou ser um orgulho muito grande fazer parte da administração, pois o nosso município é um exemplo 

aqui do Alto Uruguai, onde todos juntos não medem esforços para conseguir trazer uma qualidade de vida 

ainda melhor a toda população. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 83/2022. 

Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e 

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

salientou que este projeto é para aquisição da merenda para as escolas municipais, onde as crianças 

desfrutam de uma merenda de boa qualidade. E, também para aquisição de um parque infantil para a 

Escola Osvaldo Cruz, trazendo uma alegria enorme para os alunos daquela escola, sabe-se que a Escola 



Dentinho de Leite já tem esse parque com brinquedos novos e que as crianças ficam encantadas. Após o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº 03/2022. Dispõe sobre a 

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

2019, 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 destacou que na sessão anterior foi 

votado e aprovado as contas do ano de 2020, e agora votaremos as contas de 2019, onde o Tribunal de 

Contas aprovou com algumas ressalvas, mas sem multas, parabenizou a administração do Prefeito Roque e 

do Vice Franklin pelo trabalho feito. Seguidamente o projeto decreto legislativo foi aprovado por 

unanimidade. Indicação Nº 12/2022. Do Vereador Marcelo Fochi, indicando que o Poder Executivo 

Municipal no uso das suas atribuições, estude a possibilidade de conceder auxílio a universitários que tem 

domicílio no município, mas residem em outros locais para estudar. Em discussão, o Vereador Marcelo 

salientou que esta indicação vem com o intuito de chamar a atenção da Secretaria da Educação e do 

Prefeito Municipal para que faça um estudo e veja a possibilidade de auxiliar os universitários charruenses 

que residem no momento em outros municípios devido aos cursos escolhidos ou também as universidades, 

salientou a importância de conceder auxílio para dar uma igualdade a esses universitários, sugerindo como 

modelo a Lei Nº 1.274/2015, que criou o auxílio a cursos técnicos, criando também critérios para conceder 

tal benefício. A gente sabe o quanto é difícil sair de casa e ficar longe da família, a maioria dos universitários 

utilizam transporte urbano para deslocamento até as universidades, sugeriu a criação desta oportunidade de 

ajudar também estes universitários, assim como acontece com quem reside no Município que tem transporte 

100% gratuito, e com o auxílio de 30% nas matriculas e rematrículas para todos. Colocou ainda, que cada 

real investido na educação com certeza trará frutos enormes para o Município. Seguidamente a indicação foi 

aprovada por unanimidade. Posteriormente o Presidente convocou o Vereador Marcelo para fazer uso da 

Tribuna, saudando a todos, inicialmente agradeceu a presença do Secretário de Obras Denis que foi 

convocado para dar alguns esclarecimentos na Tribuna, e por entender o seu desabafo na sessão anterior 

sobre a cobrança de alguns serviços pedidos e que já foram atendidos pelo menos três deles, como por 

exemplo, a limpeza da fonte de água na Reserva Indígena. Colocou também que fez uma indicação há um 

tempo sobre ter paradas de ônibus na Reserva Indígena para os alunos que moram mais longe poderem se 

abrigar enquanto esperam o transporte escolar, e foi cobrado novamente pelas mães desses alunos. Pediu 

a Secretária da Saúde Ediane esclarecimentos sobre os testes da Covid e quais são os critérios para 

triagem deste, pois há relatos que devido à médica não estar presente não foram realizados testes em 

pessoas sintomáticas as quais se deslocaram até o Posto de Saúde da Reserva Indígena para fazer o teste. 

Salientou que não concorda com a forma de triagem, caso o médico não esteja, pode outro profissional da 

saúde realizar a triagem, porque inclusive se faz em farmácias particulares. Agradeceu ao Presidente que 

atendeu seu pedido em enviar Ofícios aos Secretários para dar esclarecimento na Tribuna, para melhor 

transparência e condução dos trabalhos, pois está Casa é de trabalho, discussões e opiniões diferentes, que 

fazem parte da democrática. O Presidente colocou sobre os Ofícios, pois como se responsabilizou em trazer 

as informações, por conveniência encaminhou os Ofícios convocando os Secretários que são os 

competentes das demandas para sanar as dúvidas de todos, inclusive da população, desta forma executa 



com transparência a democracia. A Vereadora Eliana saudou a todos, primeiramente colocou que tem 

alguns pontos para esclarecimentos dos Secretários, pedindo para o Secretário de Obras, aproveitando que 

estão trabalhando na Linha Perondi, para se dirigirem até a propriedade de Marcelo Valmorbida, que 

inclusive já havia solicitado anteriormente, conversar com esse cidadão Charruense, pois ele tem serviço a 

ser feito em sua propriedade, averiguar o que está acontecendo por lá. Com relação à distribuição de caixas 

d’agua para a Reserva Indígena, se alguém poderia explicar como funciona essa distribuição, em virtude do 

grande problema da falta de água na localidade, há famílias que necessitam; também pediu para que 

quando houver falta de água programada na cidade alta e baixa que seja divulgado com antecedência, para 

que as donas de casa não sejam pegas de surpresa e possam se prevenir caso não tenham caixas d’agua. 

Com relação à Secretaria da Saúde também comentou sobre os testes de covid, uma vez que alguns 

servidores e familiares positivaram e foram procurar atendimento junto ao Posto de Saúde e não foram 

atendidos, devido todas as vagas estarem preenchidas, precisando buscar atendimento junto a UBS da 

Reserva Indígena; questionou sobre a conduta médica em se negar testar pessoas da família, quando pai 

estava positivo, concedendo atestado para uma semana afastando a filha da aula, sendo que a mesma 

também estava com sintomas, também solicitou esclarecimentos sobre a falta de medicamentos na UBS, 

medicamentos que são considerados básicos e que nas redes privadas têm disponíveis. Salientou sobre o 

pedido de alguns pais, para a Secretaria de Educação, de alunos da Creche Dentinho de Leite, para ser 

adquirido e colocado tapetes emborrachados nas salas de aulas agora no inverno, principalmente para os 

mais pequenos pois o piso é muito frio para eles, desencadeando muitas gripes. E por último, pediu se 

possível que seja conversado com o Prefeito de Tapejara, Big, para melhoramento da ERS 430, sabendo-se 

que estão em obras de asfaltamento, vem questões que não são agradáveis ao cotidiano, o trecho está 

intransitável, que nas áreas onde não estão mexendo seja feita manutenção para melhor trafegabilidade, 

que realizados esses reparos até a conclusão da obra, para que tenha condições de uso, que sabemos que 

vai levar tempo considerável, e agradeceu. O Presidente Vilseu destacou que já solicitou ao Prefeito Big, a 

melhoria da estrada do Coroado Baixo e também do desvio da ERS 430 devido ao movimento que está 

tendo, salientou que até o limite onde compete ao nosso município está se tendo um cuidado e reparo, onde 

é divisa o município de Tapejara de fato está intransitável, sendo interessante entrar em contato para ver se 

o Prefeito Big ou a empresa que está dando andamento ao asfalto poderão melhorar esta via, uma obra está 

sendo feita e junto com ela também vem os transtornos, mas vai conversar para que tudo seja solucionado o 

mais breve possível. O Vereador João Vitor cumprimentou a todos, e salientou que o uso da Tribuna por ele 

é para passar questões de interesse da população, primeiramente destacou o encerramento dos 

julgamentos de contas da Gestão 2017-2020 de forma positiva, não tendo nenhuma multa, somente 

recomendações que não implicaram na aprovação das contas, parabenizou os administradores Roque e 

Franklin e a todos os secretários e funcionários que trabalharam junto naquela gestão, mostrando ser uma 

gestão transparente e competente. Também salientou a divulgação do Ranking da qualidade da Informação 

Contábil e Fiscal de 2021, que avalia a consistência dos dados contábeis e fiscais enviados pelos estados e 

municípios brasileiros, divulgado pelo Tesouro Nacional, onde o Município de Charrua ficou na 122ª posição 

a nível nacional, tendo mais de cinco mil municípios, na posição 61ª entre os municípios da Região Sul, na 

15ª posição na Mesorregião Noroeste Rio-Grandense e na 3ª colocação entre os Municípios da Mesorregião 



de Passo Fundo, parabenizou a toda a equipe contábil, principalmente o Sandro, o Valdinei, a Larissa e o 

Rodrigo. Falou ainda sobre a pavimentação asfáltica, investindo mais R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 

em asfaltamento urbano, melhorando a qualidade de vida dos munícipes e o desenvolvimento da cidade, 

também salientou sobre a emenda da Bancada do MDB, falada na sessão passada, que também será 

destinada a pavimentação. Pediu o auxílio de todos os Vereadores para buscar cada vez mais recursos para 

que possamos deixar todo o perímetro urbano asfaltado, dando uma cara nova para cidade, parabenizou a 

toda à equipe que está fazendo a nova plantação de flores na cidade. Agradeceu a administração por sua 

indicação ter virado projeto e já estar sendo executada a obra, onde era a antiga garagem da prefeitura, a 

criação de uma área de lazer, com campinho de arreia, e para esclarecer sobre o pedido da população 

ficará um espaço para estacionamento público atrás do campo de arreia e da área de lazer, facilitando as 

pessoas mais idosas. E por fim, convidou a todos para a 13ª Festa do Colono e Motorista no dia 23 de julho 

na Comunidade de Santa Terezinha, com início às 10 horas, e agradeceu o espaço. Em seguida fez uso da 

Tribuna o Vereador Rogério, saudando a todos, parabenizou a toda à equipe contábil pelas colocações no 

Ranking da qualidade da Informação Contábil e Fiscal de 2021. E, convidou para a Festa do Colono e 

Motorista no dia 23 de julho, onde os ingressos serão limitados devido à capacidade da comunidade, 

pedindo para que os interessados já reservem seus ingressos. Ato contínuo o Presidente convocou a 

Secretária da Saúde Ediane para fazer uso da Tribuna, onde primeiramente cumprimentou a todos, e 

passou para os seus esclarecimentos. Falou sobre a questão das horas da ginecologista, esclarecendo que 

ela atende oito horas semanais na UBS da cidade, e a cada quinze dias ela atende quatro horas na UBS da 

Reserva Indígena; em relação ao procedimento de análise dos exames, é avaliada a urgência, em seguida a 

Doutora olha o resultado e passa para a enfermagem que liga para a paciente dizendo o resultado, e se 

necessário agenda o retorno para a consulta, em nenhum momento foi comentado sobre a capacidade da 

médica como foi relatado na última sessão. Foi pedido quanto à necessidade de aumentar a carga horária 

da médica ginecologista, colocou que será avaliada a necessidade conforme a demanda, e que todo 

profissional tem direito a férias e que elas são programadas, então tem que remanejar, pois até pode ser 

aberto processo seletivo para cobrir férias, mas que dificilmente terá algum inscrito para trabalhar somente 

15 dias, dois dias de atendimento, pois no Processo Seletivo para assumir o lugar da médica ginecologista, 

teve somente um inscrito. Ainda, destacou sobre as Casas de Apoio, que foi tema de Indicação, tanto em 

Passo Fundo quanto em Porto Alegre, manifestando-se surpresa quando mencionaram que foram 

procurados por um paciente para pedir orientação de onde se hospedar, sabendo que a Secretaria da 

Saúde tem somente um paciente e um acompanhante que necessitam se hospedar em Porto Alegre, e que 

todos são hospedados no mesmo hotel que o motorista, mas em momento nenhum eles dividem o mesmo 

quarto, ainda comentou sobre os pacientes que fazem o bate e volta, ou seja, vão e voltam no mesmo dia. 

Pontuou ainda que solicitou que passassem na secretaria para descobrir quem era o paciente, para que não 

ficasse desassistido, mencionou também que são de sua responsabilidade as coisas que acontecem na 

Secretaria de janeiro em diante, e que recebe vários elogios pelos atendimentos prestados pela sua 

Servidora Maura, que atende a todos de forma igualitária e não deixa ninguém sair da secretaria 

desassistido, deixando todos organizados para saberem o que precisam fazer. Pediu novamente aos 

Vereadores que levem as cobranças da população até a sua secretaria, pois os vereadores são o porta-voz 



da população e desempenham um papel importante e fundamental no município, auxiliando na melhoria dos 

atendimentos a população; declarou o quanto fica feliz quando a sua secretaria recebe um elogio, que essa 

é a função da secretaria, atender todos da melhor forma possível, por essa razão que os profissionais estão 

sempre participando de treinamentos, qualificações, para atender da melhor forma possível individualmente 

os pacientes, os elogios fazem com que o profissional seja reconhecido e acaba melhorando ainda mais o 

atendimento à população. Manifestou ainda, que os exames são coletados na UBS nas sextas-feiras, que 

quando o paciente é acamado ou domiciliado o profissional se desloca até a casa do paciente para coletar o 

exame, e este é transportado até Tapejara, mas que nos dias que não tem coletas na UBS é disponibilizado 

transporte até o Hospital para coleta, os resultados dos exames não podem ser fornecidos por e-mail, 

devido lei de proteção de dados, logo precisam ser retirados na forma física, e quanto à retirada destes 

exames pediu ajuda dos vereadores e da população para achar um meio termo, pois os exames ficam 

prontos em diferentes datas e horários e os motoristas não tem como ficar indo à Tapejara todo dia para 

retirar, pois o atendimento tem que ser de forma igualitária. Explicou também sobre a falta de medicamentos 

nos Postos de Saúde, que inclusive tem os e-mails dos fornecedores salvos para quem quiser consultar, 

que na verdade está em falta nas distribuidoras devido falta de matéria prima, mas que logo voltará ao 

normal, principalmente paracetamol, dipirona e amoxicilina. Quanto ao omeprazol e fluconazol, empresas 

repassaram que a falta ocorre em virtude da falta de cápsulas para encapsular os mesmos, mas que a partir 

de 10 de agosto é para ocorrer à reposição nas farmácias, nas Unidades Básicas de Saúde. Sobre os testes 

de covid, seguem o protocolo da ANVISA, o paciente passar por atendimento médico para avaliação e após 

para teste se necessário, se caso positivo passa novamente por avaliação médica para orientação e 

cuidados que deve tomar, acontece que tem os casos clínicos, que também são computados, onde uma 

pessoa da família positiva e as demais possuem sintomas, são considerados positivos clínicos, e não é 

testado, salvo possuir complicações e a médica entender por testar, caso contrário ficando em isolamento, 

com atestado médico se necessário, e se tiver sintomas recebe medicação também, no caso da UBS da 

Reserva Indígena o procedimento é diferente devido eles estarem sem atendimento médico. É de praxe 

todos os testes realizados terem atendimento médico prévio, conforme protocolo da ANVISA, e que testes a 

UBS possui. O presidente abriu espaço para realização de perguntas dos vereadores para a Secretária 

sobre os assuntos por ela explicados, o Vereador Marcelo colocou que não concorda com os procedimentos 

da ANVISA, que deveriam sim ser testadas as pessoas sem precisar passar por atendimento médico prévio, 

pois se sabe que nem todo dia a médica tem a disponibilidade de atender todo mundo, pois a demanda é 

grande, testando a pessoa antes, fica consciente que ela está positivada, e terá cuidados maiores, inclusive 

se precisar retorno em outro dia para consulta médica, sugerindo que os procedimentos sejam mudados 

para atender melhor a população. Mencionou também que a cobrança da médica ginecologista é sobre a 

demanda, necessidade de aumentar horas de atendimento. A Vereadora Eliana colocou que no caso de um 

agravante é feito o teste, mas o caso de uma paciente com o pai positivado, e ela com agravante não foi 

feito o teste, simplesmente afastando ela da faculdade na semana, que entende que essa posição acaba 

agravando a situação em que poderia ser facilmente resolvida. A Secretária Ediane explicou que os 

protocolas são feitos para seguir, mesmo que ela pessoalmente também não concorda, pois a Secretaria 

responde por isso, e voltou a frisar que a conduta do Posto da Reserva Indígena é diferente, pois estão sem 



médicos e os cuidados com os pacientes são mais restritos; no caso da paciente que o pai positivou ela não 

fez o teste, mas foi considerada positiva clínica, e inclusive foi medicada e ganhou atestado médico para 

ficar em isolamento, então não foi um caso isolado, pois todos que tem familiares positivos são tratados da 

mesma forma, pois é protocolo da ANVISA. O Presidente Vilseu agradeceu a Secretária Ediane pelos 

esclarecimentos, sendo muito importante o comprometimento e postura de todos, para que juntos possamos 

trazer uma solução para as questões levantadas, e convocou o Secretário de Obras Denis para fazer uso da 

Tribuna. Este saudou a todos, primeiramente elogiou os vereadores pelos trabalhos de fiscalização que 

desempenham no Município, em seguida falou sobre a limpeza da fonte de água e o cascalhamento na 

Reserva Indígena, pedido solicitado pelo Vereador Marcelo, salientando que a demora não foi proposital, 

que a demanda do Município é grande, também pedindo a população para se programarem e agendarem o 

serviço com antecedência e terem paciência que tudo será feito dentro do possível e para todos, que no 

tempo cabível atenderá todos, que o atendimento não é imediato devido agendamentos prévios e demanda. 

Explicou que uma nova forma de melhoramento das estradas foi testada e deu certo, passar o rolo 

compactador nas estradas sem patrolamento ou cascalhamento, somente com as estradas molhadas ou 

quando esta garoando, assim emparelha as estradas e as pedras melhor se colocam; outra coisa é abrir as 

valetas, pois com as chuvaradas, não tem como ficar patrolando as estradas o inverno inteiro, pois acabará 

com o cascalho. Sobre a propriedade do Marcelo Valmorbida, na Linha Perondi, foi destrancado o bueiro, e 

ele será trocado, pois terá que aumentar a largura do mesmo, devido à estrada dar acesso a lavouras, 

facilitando a passagem dos maquinários; outro ponto é a ponte na Linha Forlin, onde em conversa com o 

Prefeito foi decidido licitar três pontes de material e uma delas será da Linha Forlin, assim como foi e será 

aumentada a largura e reformadas outras pontes no Município. Parabenizou ao Prefeito e ao Vice pelos R$ 

800.000,00 (oitocentos mil reais) que investiram em infraestrutura, asfaltando todas as ruas da cidade alta 

com recursos próprios, onde mais tarde serão asfaltadas todas as ruas da cidade, fazendo do Município de 

Charrua um cartão postal com obras sendo entregues; agradeceu a todos os seus funcionários que não 

medem esforços no trabalho quando se é necessário, como por exemplo, as chuvaradas que ocorreram no 

Município, onde todos pegaram junto, dando condições de trafegabilidade a todos, agradeceu também a sua 

família. O Vereador Marcelo manifestou que o Secretário foi convocado para fazer uso da Tribuna para dar 

esclarecimentos sobre fatos que aconteceram na sua secretaria, não para discurso político eleitoreiro, 

pedindo que o Presidente mantenha a Ordem, e que a mesma seja registrada por ser Líder de Bancada, 

que não é dessa forma que deve ser dirigida. O Presidente pediu ao Vereador Marcelo que mantenha o 

respeito, que só se pronuncie quando for sua vez, para dar continuidade aos trabalhos e manter a Ordem 

nesta Casa Legislativa, que posteriormente concederia espaço para os seus questionamentos, e que não 

tolera que não respeite os comandos do presidente. O Vereador Marcelo novamente pediu para o 

Presidente Questão de Ordem, previsto no Regimento Interno, que o Secretário somente esclareça o que foi 

pedido. O Vereador João Vitor pediu ao Vereador Marcelo que mantenha a calma e o respeito para dar 

continuidade aos trabalhos, que ele também é Líder de Bancada, mas que é preciso ter respeito. O 

Presidente Vilseu pediu novamente respeito aos Vereadores, pois quando for chegada a hora todos poderão 

falar, e solicitou ao Secretário que dê continuidade ao seu pronunciamento. Dando continuidade o Secretário 

pediu a todos os ouvintes que tirem suas conclusões se as palavras ditas por ele foi um discurso político, 



pois só falou que irá continuar fazendo os serviços a todos de forma igualitária, e que toda crítica é 

absorvida como construtiva. O Presidente Vilseu pediu ao Secretário que conclua seus esclarecimentos 

sobre os assuntos tratados em sessão. O Secretário Denis encerrou dizendo que toda a população que 

precisar da sua secretaria será bem atendida e que dará continuidade aos seus trabalhos da mesma forma 

que está sendo feito, agradeceu a compreensão e paciência de todos se colocando à disposição, e 

agradeceu ao Presidente pelo espaço. Ato contínuo o Presidente agradeceu ao Secretário pelos 

esclarecimentos, e esclareceu que quando exigido respeito seja recíproco, exigiu ao Vereador Marcelo que 

tenha respeito, pois o Vereador pediu para que fosse mandado ofício convocando os secretários para 

manter a ordem nesta Casa, assim foi feito, estamos na democracia onde todas as opiniões são bem 

vindas, mas com o intuito de evoluir e trazer soluções para o Município. Destacou a presença do ex-

vereador Marcelo Lassig, e convidou para a Festa do Colono e Motorista no dia 23 de julho na Comunidade 

de Santa Terezinha, e também para o 1º Encontro das Bandas Marciais no dia 16 de julho no ginásio 

poliesportivo. Ainda, salientou que em conversa com o Prefeito, Vice e Secretário da Educação, estão vendo 

quais os melhores pontos de se colocar as paradas de ônibus na Reserva Indígena, para melhor atender as 

crianças trazendo conforto; parabenizou a toda equipe contábil da administração, pela colocação do nosso 

município perante a toda região, fazendo um trabalho digno e honesto, parabenizou também a 

administração por todo o aparato que está sendo feito para a população, trazendo uma qualidade de vida 

melhor com vários incentivos na cidade e interior, assim se sente orgulhoso em fazer parte da administração 

e também deixar o seu legado para o desenvolvimento do município. Por fim, comunicou que a Câmara 

estará em recesso do dia 18 de julho ao dia 31 de julho, podendo neste período ocorrer sessão 

extraordinária, convocou para a próxima sessão ordinária no dia dez de agosto 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 treze 

de julho de dois mil e vinte e dois.  

 


