
ATA Nº 769 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 

2022. 

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

início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, em especial ao Vereador Avelino, que está 

assumindo este mês no lugar da Vereadora Eliana, licenciada; e aos internautas da página do Facebook 

da Câmara. Após a aprovação da Ata Nº 768 da Sessão Ordinária anterior, e aberta às inscrições para a 

Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Leitura do Ofício Nº 29/2022, do Vereador Adriano 

Sbardelotto encaminhado ao DAER/RS. Projeto Nº 105/2022. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 

para o exercício financeiro de 2023. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas destacou-se 

favorável. Em discussão, o Vereador João Vitor destacou que a LDO é a previsão de orçamento e 

planejamento para o ano de 2023, foi apresentada em audiência pública pelo Contador Sandro, com 

explanação por Secretarias, esclarecendo que é um orçamento e planejamento, onde podem ocorrer 

alterações, e se necessário poderá ser feito aberturas de créditos, diante da necessidade dos serviços. 

Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 110/2022. Ratifica o Termo de Convênio de 

Colaboração Mútua, visando o acolhimento institucional de crianças e adolescentes. A Comissão de 

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

a Vereadora Nilva salientou que este projeto é a renovação do Convênio com a Casa de Acolhimento de 

Crianças e Adolescentes com sede no Município de Tapejara. Já fazem 05 (cinco) anos que o município 

assinou o convênio, em parceria com os municípios da região de Tapejara e até hoje não teve nenhuma 

criança de Charrua internada no local. A Casa acolhe crianças de 0 até 18 anos incompletos, que não 

podem mais ficar no convívio dos pais, e da família. O Convênio tem necessidade de se manter para caso 

alguma criança ou adolescente necessite, o repasse é importante para que possam ser feitos os 

pagamentos dos funcionários que lá trabalham, o Município pagará mensalmente R$ 2.311,00 (dois mil 

trezentos e onze reais) e caso tenha internados é repassado mensalmente mais R$ 3.081,00 (três mil e 

oitenta e um reais) para cada criança ou adolescente. Posteriormente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 112/2022. Autoriza a realizar contratação de vigilante, para atender necessidades 

excepcionais e temporárias, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, o Vereador Rogério colocou que 

será contratado um vigilante por até 12 meses, devido a programação de férias dos servidores efetivos do 

cargo, e para tal contratação será feito um novo processo seletivo, pois não há mais inscritos na banca. 

Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 114/2022. Cria novo padrão de 

vencimento para a tabela de cargos de provimento efetivo; altera padrão de vencimento de cargo de 

Técnico em Enfermagem, de que trata a Lei Municipal Nº 424, de 16 de setembro de 2003, e dá outras 

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

aprovado por todos. Em discussão, a Vereadora Nilva declarou ficar feliz em poder defender este projeto 

pois foi uma Indicação sua juntamente com a Bancada Progressistas, para que fosse concedido reajuste 

ao cargo de enfermeiro e de técnico em enfermagem, contudo, no nosso município a única enfermeira já 

tem a remuneração básica acima do padrão estabelecido, será reajustado somente das técnicas, sofrendo 

um acréscimo de 56,69% (cinquenta e seis virgula sessenta e nove por cento) passando de R$ 2.131,00 



(dois mil cento e trinta e um reais) para R$ 3.339,00 (três mil trezentos e trinta e nove reais) o vencimento 

básico mensal para o cargo, sendo alterado também o padrão. Parabenizou ao Prefeito por valorizar estas 

profissionais, mesmo estando suspensa a Lei Federal da obrigatoriedade do reajuste, e as técnicas pelo 

excelente trabalho que prestam a comunidade. O Presidente Vilseu parabenizou as técnicas de 

enfermagem pelo trabalho que prestam a população, e pela maneira como cuidam da saúde de cada 

paciente e de toda população, desejando boa sorte e um futuro brilhante para desempenhar essa 

atribuição com muita maestria. O Vereador Marcelo parabenizou a Vereadora Nilva pela Indicação e por 

ter sido atendida pelo Poder Executivo, destacou a importância dos trabalhos destes profissionais, 

principalmente durante a pandemia, onde se doaram totalmente ao trabalho, estando na linha de frente do 

combate a pandemia, elevando ainda mais a importância destes profissionais, que de fato são os 

profissionais que atendem os pacientes após consulta médica, a qual demanda empenho, doação, além de 

aprendizado, vocação, desejou sucesso na carreira profissional. Posteriormente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 115/2022. Cria novo padrão de vencimento para a tabela de cargos de 

provimento efetivo, de que trata a Lei Municipal Nº 424, de 16 de setembro de 2003; altera redação do art. 

49, da Lei Municipal Nº 1.251, de 21 de maio de 2015, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

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

Vereador Adriano salientou o orgulho em poder conceder maior remuneração aos funcionários do nosso 

município, valorizando cada vez mais, no início do ano já foi concedido para todos 11% (onze por cento), e 

essa vez aumento para as Conselheiras Tutelares, será de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por 

cento) passando de R$ 1.278,00 (um mil e duzentos e setenta e oito reais) para R$ 1.491,00 (um mil 

quatrocentos e noventa e um reais), fazendo uma média entre os municípios da região. Colocou que estas 

profissionais desempenham um trabalho espetacular, pois além da jornada de trabalho normal, cumprem 

escalas de plantões. O Vereador Marcelo destacou que defende os aumentos da remuneração dos 

servidores, mas que considera pouco este aumento para as Conselheiras, devido ao trabalho que 

desempenham, de se doar, vocação, tratando de problemas sérios, e sendo essenciais na recuperação de 

adolescentes e crianças, colocou também sobre seu pedido de mudanças na sala onde trabalham, que 

ainda não foram atendidas. Salientou que temos no município um salário base muito defasado de R$ 

710,44 (setecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), houve um aumento, mas é pequeno, que 

toda sua bancada defende que precisa ter aumento sim, mas que deveria tratar estes profissionais com 

mais carinho, pois desempenham um trabalho essencial, assim como no projeto anterior, que o Município 

não teve nenhuma criança e adolescente internado na Casa de Acolhimento, fruto de um trabalho bem 

desempenhado pelos Conselheiros Tutelares em busca da solução dos problemas. Solicitou vista ao 

projeto, ou para que o projeto ficasse em pauta para melhor análise, para que pudesse ser revisto e 

concedido aumento mais significativo, para talvez poder pagar o coeficiente de 2.6; ainda colocou que os 

projetos estão sendo recebidos muito em cima da hora e com regime de urgência dificultando os trabalhos 

do Vereador, e, dificultando ainda a possibilidade de oferecer Emendas dos Projetos. A Vereadora Nilva 

salientou o quanto seria importante dar mais aumento a estes funcionários, mas que em conversa com o 

Executivo foi o máximo que puderam chegar, pois não se pode fugir muito da média Regional, sabendo do 

trabalho árduo que desempenham juntamente com a Assistência Social, não tendo hora para trabalhar, 



cumprindo escalas de plantões, resolvendo os problemas das famílias e principalmente zelando pelas 

crianças, ainda, que a média do reajuste foi pensada diante de outros cargos que também precisam serem 

valorizados e reajustados, declarou que início do ano terá novamente um reajuste a todo o funcionalismo. 

O Vereador Marcelo destacou que o reajuste anual do funcionalismo não mudará o padrão de 

vencimentos, pois sabe-se que é somente reajuste dos índices da inflação, que a categoria ainda ficará 

com padrão baixo, colocou que o momento de mudar o projeto é agora, diante da alteração do Padrão, 

pedindo novamente o pedido de vistas a este projeto ou deixando em pauta para melhor analise e avanço 

maior. O Presidente Vilseu destacou que conversou com o Contador Sandro e foi feito um estudo de 

impacto sobre este aumento, deixando dito que ninguém está aqui para desmerecer qualquer trabalho, 

mas sim para conceder o máximo possível, valorizando o trabalho prestado ao município, mas que temos 

que ter os pés no chão, pois temos que cumprir com a Responsabilidade Fiscal, com as contas do 

Município em um todo, sem comprometer a Administração, destacando que no próximo ano, se possível, 

pode ser revisto todos os padrões para todas as classes do funcionalismo. Destacou que colocaria em 

votação diante do prévio estudo através do Impacto Financeiro, para que pudesse conceder o maior 

aumento possível, sem comprometer as contas do Município. Posteriormente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 116/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da 

Saúde e Assistência Social, a fim de apoiar financeiramente a Associação de Municípios do Alto Uruguai – 

AMAU, para aquisição de “Touca Inglesa”. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o 

regime de urgência foi aprovado por todos.  Em discussão, a Vereadora Marli destacou que esta aquisição 

de uma touca inglesa é uma iniciativa das primeiras damas da região da AMAU, parabenizou a todas pela 

iniciativa, em especial a primeira dama do Município de Charrua, Dirce. Declarou o quanto é importante 

para a autoestima da mulher não perder o cabelo durante o tratamento de quimioterapia, onde esta touca 

atende duas mulheres cada vez; o valor em média será de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) sendo 

que destes em média R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será custeado pelo Sicredi e mais R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) cada município da região da Amau, e a touca ficará disponível para uso no Hospital de 

Santa Terezinha, assim como no ano passado o colegiado de Primeiras Damas montou e doou um quarto 

ao Hospital. A Vereadora Nilva parabenizou a iniciativa da primeira dama de Charrua Dirce, principalmente 

por ter passado por problema de saúde e ter buscado recursos para não perder o cabelo durante o 

tratamento. A Touca Inglesa é utilizada por duas mulheres cada vez, por ter duas saídas, e atende até 

quatro mulheres por meio dia, ajudará e muito na autoestima das mulheres que passam por este problema 

de saúde. Desejou sucesso a todas as primeiras damas da região da AMAU. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 111/2022. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a 

Secretaria Municipal de Obras e Viação, dentro do Programa Cidade em Ação. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador João Vitor destacou que este projeto é uma abertura de 

crédito para aquisição de paver, sendo um programa criado no Município que já foi premiado, onde a 

prefeitura doa os paver e o munícipe entra com a mão de obra e o pó de brita, tendo muita procura devido 

ao asfaltamento das ruas da cidade, principalmente na cidade baixa, ajudando cada vez mais no 

embelezamento da nossa cidade. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

113/2022. Autoriza a aquisição de imóveis por desapropriação, e dá outras providências. A Comissão de 



Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador Rogério colocou que este projeto é uma 

desapropriação amigável com a empresa Fontana, onde o terreno tem 8.183 m² custando R$ 145,00 

(cento e quarenta e cinco reais) ao m², numa excelente localização, no centro da cidade alta, onde poderá 

ser feito parques e praças para lazer dos munícipes. O Vereador Marcos colocou-se favorável a aquisição 

deste terreno, destacando ser uma ótima localização, podendo ser considerado um dos melhores terrenos 

da Cidade Alta disponível, se declarou favorável a construção da praça, a qual se destina a 

desapropriação, mas pediu vistas ao projeto para melhor apreciação pois o valor deste investimento é 

significante, ultrapassando um milhão de reais, e devido ao projeto ter vindo muito em cima da hora, 

acredita que os Vereadores não tiveram tempo para análise. O Vereador Adriano destacou que ficou 

surpreso com a chega do projeto, pois o valor é alto, mas pela ótima localização, metragem, o preço pago 

é justo por m², podendo assim construir uma praça, um parque para área de lazer e conforto para os 

munícipes da cidade alta; citou o exemplo de um terreno que está indo à leilão de posse da Prefeitura, fora 

do centro e que está sendo avaliado em R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) ao m². O Vereador 

Marcelo destacou-se preocupado com a aquisição desta área, é um valor alto, mas que entende estar 

dentro da avaliação, contudo, o projeto veio muito perto da sessão, o que dificulta muito a análise e a 

discussão dele, sendo que com certeza a Administração já havia previsão deste projeto. Colocou que este 

projeto poderia ser discutido um pouco mais, não pela aquisição, mas pela finalidade da compra, pois 

devido ser uma área central poderia ser alocado vários comércios nesta, deixando preocupação se 

realmente este é o local devido para construção de uma praça, assim como houve reclamações dos 

comércios da cidade baixa, com a construção da praça naquela localidade, pois dificultou muito o 

estacionamento, e com a chegada do asfalto só tende a piorar a questão do estacionamento, dificultando o 

acesso ao comércio; pediu para que este projeto fique em pauta ou vista, para ser revisto em função do 

montante do valor, da área onde se encontra este terreno e da finalidade, para que possa projetar melhor o 

futuro, devido ser centro. O Vereador João Vitor colocou que está citado no projeto a construção de praça 

e área de lazer, mas que se vier recursos, bem como empresas a procura de se instalar no Município 

gerando empregos, pode ser revisto a finalidade, pois o investimento é muito bom e a área é grande, não 

podendo perder a oportunidade da aquisição desta área. O Vereador Marcelo mencionou que não é 

contrário a aquisição do imóvel, mas sim quanto a finalidade que terá, pois no projeto de lei consta a 

finalidade, tiraria o vínculo caso alterar o objeto. Solicitou novamente para o Presidente deixar este projeto 

em pauta e que talvez possa ser feito uma emenda para ficar melhor, pois assim teria tempo o suficiente 

para analisar melhor este projeto; e, pediu ao Presidente para enviar os projetos com mais antecedência 

para melhor análise e discussão dos mesmos, pois projetos vindos de última hora fica difícil a análise. O 

Presidente Vilseu mencionou que pode observar na discussão que a desapropriação, compra em si, não é 

o problema, que não podemos perder a oportunidade, e o Município requer um imóvel deste porte, 

declarando que a finalidade pode ser revista e mudada depois, aceitando opiniões de todos. Deixou dito 

que vai trabalhar para que os projetos cheguem com maior antecedência, mas que colocaria em votação o 

projeto e cada vereador é livre para fazer a sua escolha, diante da necessidade da aquisição desse porte, 

não podendo perder a oportunidade pela demora.  O Vereador Marcos mencionou que a questão não é a 

aquisição do terreno, que o mesmo possui seu valor, e a Prefeitura precisa sim realizar essas aquisições, 



mas a questão é a finalidade, pediu mais respeito com a Bancada do MDB e a população, pois se o projeto 

está a tempo sendo analisado pelo Executivo porque não mandar com antecedência, para melhor 

discussão e análise. O Vereador Marcelo pediu como poderá ser feito a troca de finalidade da aquisição do 

imóvel se ela consta no projeto, sendo algo sem transparência, que essa é uma questão jurídica. O 

Presidente colocou que pode ser alterada a finalidade da compra, pois já foram feitas várias vezes assim, 

e ainda mencionou que o projeto não tem urgência, e não tendo dúvidas quanto a importância da aquisição 

da área pelos Vereadores vai seguir em votação. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Indicação Nº 15/2022. Do Vereador Marcelo Fochi, indicando que Poder Executivo veja a possibilidade de 

homenagear o cidadão charruense Gilnei Paulo Roncaglio dando seu nome a praça central em construção 

da Cidade Baixa. Em discussão, o Vereador Marcelo destacou o quanto se sente honrado com a presença 

das famílias Giaretta e Roncaglio nesta noite de homenagem. Salientou que ao falar desta Indicação muito 

se emociona pela pessoa que foi em sua vida, busca prestar homenagem ao amigo, que todos tiveram o 

privilégio de conhecer um pouco a pessoa do Gilnei, uma referência na cidade baixa, conhecido por ter o 

bar/restaurante/armazém, uma pessoa enérgica, que não mediu esforços para o Município desenvolver, 

cheia de opiniões, onde na política é necessário ter posição, tendo isso com muita virtude, onde teve o 

privilégio de trabalhar por um mandato junto com ele na Câmara de Vereadores, onde o mesmo foi 

Vereador por dois mandatos, aprendendo muito com ele sobre a política, gostava muito de esporte, foi 

atleta, árbitro em algumas comunidades, realmente foi uma personalidade. Então, por todos estes feitos e 

também por ser amigo do Prefeito, pediu para que pense com carinho e faça esta homenagem a este ente 

querido, pois todos sabem o quanto ele se doava para o desenvolvimento do Município, o motivo por ser a 

praça da cidade baixa, é por ele residir a sua vida inteira naquele local, onde deixou seu principal legado. 

O Vereador Adriano salientou ser uma ótima indicação para homenagear o Gilnei, um nome que precisa 

ser lembrado, uma pessoa que brigava pelo bem estar da população, discutia e defendia sempre pelo 

certo, e queria mostrar a todos a política com outros olhos, fundador do partido PTB do município, graças a 

ele o partido tem uma cadeira dentro desta Casa Legislativa, manifestou-se favorável a indicação. O 

Vereador Marcos destacou que o Gilnei contribuiu muito com o crescimento do Município, sendo Vereador 

por dois mandatos, sendo uma pessoa muito presença no Município, merecendo muito ser homenageado 

e eternizado neste momento, agradeceu e parabenizou a toda família pela pessoa que foi. O Vereador 

João Vitor parabenizou o Vereador Marcelo pela indicação, destacando que teve a oportunidade de 

conhecer o Gilnei, se identificando muito com ele quando falava de esportes, colocou que a construção da 

praça da cidade baixa foi indicação sua, que virou projeto e agora está virando realidade, muito se 

preocupa quanto ao estacionamento, onde também foi procurado por comerciantes do local, mas que 

depois de tudo pronto vai beneficiar a todos. Declarou que o Gilnei muito fez pelo Município, e pediu ao 

Prefeito que olhe com bons olhos para esta indicação e quem sabe em uma próxima sessão estar 

aprovando a nomenclatura das ruas do Loteamento Perusso e da praça da cidade baixa, terminou 

agradecendo a presença dos familiares. A Vereadora Nilva parabenizou o Vereador Marcelo pela 

indicação, agradeceu a presença da família Roncaglio, e declarou que trabalhou junto com ele na Câmara 

de Vereadores nos anos de 2001 a 2004, destacando-se favorável a indicação. O Vereador Avelino 

destacou-se emocionado pois jogou muito tempo futebol com o Gilnei e inclusive foi vereador no mesmo 



mandato que ele, destacando ter sido uma pessoa amiga, parceira, que lutava pela comunidade e defendia 

muito o Município, e se sentiria muito orgulhoso por levar seu nome a uma quadra de futebol. O Presidente 

declarou que se faz jus ao que todos os colegas Vereadores falaram sobre a pessoa do Gilnei, sabendo da 

sua índole e da pessoa que era, o quanto lutava pelo Município, deixando seu legado, e que seus filhos 

estão dando continuidade, agradeceu a presença das famílias Giaretta e Roncaglio, pediu ao Prefeito que 

pense com carinho nesta homenagem, pois é uma pessoa muito honrada para homenagear. Após a 

indicação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Presidente convocou para a Tribuna Livre, o 

Vereador Marcelo, onde primeiramente saudou a todos, agradeceu a aprovação da sua indicação em 

homenagem ao ex-vereador Gilnei; reforçou o pedido para a construção da ponte que dá acesso à Linha 

Forlin, pois a ponte está em péssimas condições de trafegabilidade, assunto que já foi discutido em 

Plenário, ficando prometido que seria encaminhado licitação e encaminhado o Projeto para construção da 

ponte de material, e isso já faz um tempo considerável, diante do avanço os caminhões que lá trafegam 

não são mais de tamanho proporcional com aquele porte, dificultando a entrega de mercadorias, ração e 

até mesmo grãos naquela localidade, ainda salientou que as vigas estão a quase um ano no local, no 

tempo vindo a perecer, patrimônio público. Destacou também a falta de medicações e materiais no Posto 

de Saúde, sendo que nas farmácias particulares têm as medicações disponíveis, pediu explicações. 

Agradeceu a presença das famílias Roncaglio e Giaretta, agradeceu as técnicas de enfermagem 

destacando o quanto são merecedoras do aumento, e aos Conselheiros Tutelares, manifestando-se um 

pouco frustrado pois são merecedores de um reajuste maior, agradeceu o espaço desejando uma ótima 

semana a todos. O Presidente destacou que de fato as pontes estão para ser feitas ainda, que serão feitas 

e é compromisso, mas devido a pandemia os valores dos materiais subiram consideravelmente, e pedindo 

ao Prefeito para agilizar o quanto antes pois a safra está chegando; e, quanto a falta de medicação no 

Posto de Saúde vai buscar esclarecimentos para não omitir informações. A seguir o Presidente convocou 

para a Tribuna o Vereador Marcos, saudando a todos, aproveitou a presença do Prefeito e fez uma 

indicação verbal a pedido de algumas mães para fazer um caminho coberto, para embarque e 

desembarque das crianças e funcionários na escola Carmelina Baseggio, facilitando nos dias de chuva a 

trafegabilidade. Destacou novamente a sua indignação sobre a mensagem 113, onde deixou claro que não 

é contrário ao projeto e sim a finalidade, a questão é com a chegada dos projetos muito perto da sessão, 

não dando tempo para análise, declarando ficar difícil de trabalhar desta forma, e agradeceu o espaço. O 

Vereador Adriano cumprimentou a todos, iniciou sua fala para mencionar um pouco sobre o trabalho 

desenvolvido da Bancada do PTB, como vereador e equipe, comentou sobre o Ofício enviado ao Daer de 

sua autoria, para desobstrução e limpeza dos acostamentos da ERS-475, pedido feito por vários 

agricultores e munícipes que trafegam naquela estrada, evitando assim acidentes no local. Falou sobre as 

emendas mandadas pelo Deputado Dirceu Franciscon, tanto na área da saúde, quanto no Projeto 

Pavimenta, asfaltando a Rua Padre Réus, que vai até a garagem da Prefeitura, e por indicação dele junto 

à Secretaria de Obras e Habitação do Governo do Estado, nos últimos dias foi recebido uma draga nova 

para o Município. Ainda, por meio de Ofício solicitou ao Deputado Ronaldo Santini uma Emeda 

Parlamentar para o Município, conseguindo a destinação de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais) para asfaltamento urbano, somando assim R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reias) de 



emedas parlamentares buscadas pela Bancada do PTB. Destacou que o trabalho do Vereador é levar até 

a população o nome dos Deputados que trabalham, e que ajudam o Município, pedindo a população para 

que nas próximas eleições olhem com bons olhos para estes deputados, e agradeceu. Ato continuo o 

Presidente falou sobre a importância de correr atrás e mostrar à população quem são os Deputados que 

auxiliam o Município; sendo dever de todas as bancadas correr atrás de recursos para um melhor 

desenvolvimento, ainda salientou sobre a aquisição das duas picapes, uma para agricultura e outra para 

as obras, com recursos próprios do Município, parabenizando a administração pela aquisição. Em seguida 

fez uso da Tribuna a Vereadora Marli, saudando a todos, primeiramente falou sobre o projeto do aumento 

das técnicas em enfermagem, parabenizando pelo excelente trabalho que desempenham, onde este 

aumento é muito merecido, agradecendo por tudo o que fazem para a população e fizeram durante a 

pandemia, estando na linha de frente do Covid. Destacou o aumento dos Conselheiros Tutelares, onde 

não foi tão significativo, mas foi o máximo que a administração pode conceder, sabe-se da importância do 

trabalho, do merecimento de cada conselheira, mas não podemos fugir da média regional, é graças ao 

trabalho das Conselheiras que o Município não tem nenhuma criança internada na Casa de Acolhimento, 

agradecendo a todas as Conselheiras. Ainda, agradeceu a todas as pessoas que receberam os 

Vereadores nas suas casas, fazendo campanha para os Deputados, muitas pessoas questionavam o 

motivo pelo qual votar nos deputados, onde era explicado que o município só com os recursos próprios 

não consegue adquirir e fazer todos os serviços à população em geral, complementou que a Bancada 

Progressistas teve 686 votos para Deputados Federais e 459 votos para Deputados Estaduais. Desejou a 

todas as crianças um feliz dia das crianças, que Nossa Senhora Aparecida os ilumine; e parabenizou a 

passagem do Dia dos Professores, que no próximo sábado dia 15 de outubro é comemorado, 

agradecendo todo o carinho que tem com as nossas crianças, principalmente aqueles que trabalham no 

nosso Município, e encerrou agradecendo o espaço. Encerrada a Tribuna, o Presidente Vilseu parabenizou 

a todos os professores pela passagem do seu dia, e explicou que as inscrições para o Concurso Público 

vão até dia 09 (nove) de novembro pelo link na página do Facebook da Prefeitura, que remete a Legalle 

Concursos. Agradeceu a presença de todos. Não tendo mais nada, o Presidente convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia vinte e seis de outubro 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 treze de outubro de dois mil e vinte e dois.  


