
ATA Nº 766 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022. 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 765 da Sessão Ordinária anterior, e aberta às inscrições para a 

Tribuna, sem inscritos, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 85/2022. Amplia o 

perímetro urbano de Charrua; convenciona a reserva de áreas verdes públicas aceitáveis para uso 

institucional em parcelamento de solo urbano; amplia a taxa de ocupação máxima prevista nos índices 

urbanos; reduz área de recuo para ajardinamento, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador Adriano salientou que retorna a casa o projeto n° 85, que 

trata da ampliação do perímetro urbano do Município, recuo de ajardinamento e parcelamento de solo em 

APP, lembrou que o projeto já foi discutido em sessão anterior e aprovado, retorna por previsão da Lei 

Municipal Nº 73/1994, onde estabelece que toda ampliação do perímetro urbano deve ser votado e 

aprovado em duas sessões, ainda, salientou que com a aprovação o Município, principalmente a cidade 

ganhará uma nova cara. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 94/2022. 

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

manutenção dos serviços de conservação de estradas municipais rurais, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador Rogério salientou que a abertura 

de crédito de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é destinado para a Secretaria de Obras, para 

aquisição de materiais de consumo, como por exemplo, combustível, lubrificante, pneus e peças para 

manutenção dos maquinários, continuando assim os trabalhos no Município. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 95/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para os encargos 

especiais do município, visando devolução de saldo do Convênio MAPA nº 892272/2019, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, a Vereadora Nilva salientou 

que este projeto é uma abertura de crédito especial para a Secretaria de Obras, sendo uma devolução de 

um valor referente a uma Emenda Parlamentar de R$238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais) que o 

Município recebeu para aquisição de uma motoniveladora, com contrapartida do Município, o recurso foi 

recebido no ano de 2021, sendo que já tinha sido licitado em 2020, devido previsão do recebimento do 

mesmo, no recebimento do recurso, a empresa não tinha a máquina para entrega, estava em falta, o 

montante ficou em conta do município rendendo juros, e conforme a Portaria Interministerial nº 424, o 

Município não pode utilizar os recursos que provem de rendimentos, assim terá que ser devolvido uma parte 

para a União, e uma parte permanecerá em cofres públicos municipais. Posteriormente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 96/2022. 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, o Vereador Rogério salientou 

que este projeto visa finalização de poços artesianos nas comunidades de Linha das Pedras Baixa e Linha 

Daronch, onde obtiveram uma excelente vazão e água de qualidade, com um crédito de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), e será investido mais R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) para perfuração e finalização de um 

poço tubular profundo na Comunidade de Linha Perondi. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 97/2022. Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para reforma de 



unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da Habitação e 

Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, a Vereadora Marli salientou 

serem mais duas famílias que serão ajudadas com incentivo para reforma de suas residências, mencionou a 

alegria em defender incentivos, visando ajudar munícipes nas melhorias de suas residências, destacou a 

importância de uma moradia digna, onde receberão os valores correspondentes mencionados no projeto. 

Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 14/2022. Do Vereador Silvio da Cruz, 

indicando que o Poder Executivo Municipal juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Desporto, 

Cultura e Turismo, avalie a possibilidade da concessão de um profissional na área de Educação Física para 

atender atividades na Reserva Indígena. Em discussão, o Vereador redator colocou esta indicação com o 

intuito de trabalhar junto com a juventude indígena, trabalho já desempenhado no Ginásio Poliesportivo da 

Cidade, mas levando um professor de educação física para dentro da Reserva poderá assim trabalhar com 

mais alunos e incentivar os jovens cada vez mais a saírem do alcoolismo. A indicação também é devido o 

interesse de Clubes de Futebol de outros estados, onde avaliaram os jovens e deixaram claro que possuem 

habilidades para jogar bola, mas que falta preparo físico, para que possam participar de disputas, assim, 

este profissional poderá auxiliar melhor e preparar tanto no Ginásio da Reserva como no campo de Futebol, 

melhorando o desenvolvimento da Reserva e promovendo uma ocupação útil aos jovens no esporte. 

Seguidamente a indicação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente passou algumas 

informações solicitadas na sessão anterior sobre o Kit para o Conselho Tutelar, deixando disponíveis os 

Editais, onde o Município se encontra na posição 1.023 a nível Brasil e na posição 35 a nível Estado, estas 

posições são calculadas em cima de índices relacionados a preenchimentos de sistemas, atendimento de 

pessoas e famílias, IDH, onde as pontuações principais avaliam índices mais elevados de violência de 

direitos da criança e adolescente, índices mais elevados de todas as violações de quaisquer direitos, e, 

índices de desenvolvimento humano, que subtrai o IDH. Outro ponto levado em conta é o preenchimento do 

Sistema SIPIA (Sistema Nacional de Registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos 

direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e Adolescente), contudo não estavam 

acessando e colocando as informações, assim o índice vai ficando cada vez mais baixo. Importante salientar 

que todas as consultas e chamamentos são vistas através de Login e Senha do Prefeito Municipal. 

Destacou ainda, o inicio da pavimentação asfáltica na Rua Padre Réus, acesso a garagem da Prefeitura 

Municipal, onde foram investidos R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais), onde R$ 81.000,00 (oitenta e 

um mil reais) de contrapartida do Município, melhorando a qualidade de vida dos Munícipes e dando uma 

nova cara a cidade. Convidou a todos para participarem da Semana da Pátria com início no dia 1º de 

setembro com o Hasteamento das Bandeiras, às 9:00 horas, em frente à Prefeitura Municipal, com a 

participação neste dia, da Escola Municipal Osvaldo Cruz e o Poder Legislativo Municipal. Também, 

parabenizou a Comunidade de Linha das Pedras Alta, pelo 2º Jantar Baile do Porco a Paraguaia, muito bem 

servido, um evento muito bonito. Não tendo mais nada, o Presidente convocou para a próxima sessão 

ordinária no dia quatorze de setembro de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, às dezenove horas, 

encerrando a sessão. Posteriormente, foi lavrada a presente ata, que após lida e discutida será assinada 

pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e dois.  

 


