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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, terça-feira, às 

dezenove horas, reuniram-se na Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá, Estado do Rio 

Grande do Sul, em caráter ORDINÁRIO, sob a Presidência de Jeferson Sedinei Moura da 

Silva, os seguintes Edis: Arnaldo Mariano de Oliveira, Daniel Bertoldo Streit, Edelvan Cossetim 

da silva, Elésio Roberto da Silva, Inês dos Santos Bueno, Roque Clairto da Silva, Sirlei Cleci 

Rolim e Veranice Santos Rolim. Invocando a Proteção Divina, a Presidente declarou aberta a 

Sessão e em seguida pediu ao Secretário da Câmara para ler os ofícios recebidos, após a 

leitura a Presidente abriu o PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

 

 

O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira agradeceu a Deus por mais um ano de trabalho 

como vereador, parabenizou o vereador Jeferson pela presidência da câmara, desejou que 

seja um ano tranquilo entre os vereadores, desejou um bom ano de trabalho aos servidores da 

câmara, saudou e agradeceu a comunidade que se fez presente na sessão, agradeceu a 

comunidade que se fez presente no rodeio, as pessoas que patrocinaram para o 

acontecimento do rodeio, o vereador informou que passou de 900 inscrições para laçar, pediu 

ao presidente que envie votos de pesares as famílias que tiveram a perda dos seus entes 

queridos, aos familiares da Sra. Olga Gomes, aos familiares da Sra. Rosa, aos familiares da 

Sra. Nena, aos familiares do Sr. Getúlio Vargas, pra finalizar agradeceu pelo espaço; O 

Vereador Daniel Bertoldo Streit Saudou ao presidente, aos vereadores, a comunidade que se 

fez presente na sessão, disse que espera que seja um ano de entendimento entre os 

vereadores, buscando sempre a conversa, sem discussões, buscando sempre o melhor para a 

cidade, o vereador disse que entrou na vida pública, para realizar o sonho de cada munícipe de 

Inhacorá, buscando junto com a administração sempre o melhor para o povo, disse que nesse 

ano os vereadores devem saber separa muitas vezes o que vem acontecendo de ruim e o que 

que vem acontecendo de bom, que tem muita coisa de bom acontecendo no município, que um 

deles é os recursos que estão vindo, que não são poucos, que no ano passado cada vereador 

se empenhou juntamente com os seus deputados, buscando suas emendas, as verbas tão 

sonhadas, que esse ano não seja diferente, se deixando se envolver por picuinhas, que vá 

atrás e é o município quem ganha, que não adianta discutir e brigar, querendo que a 

administração vá mau, o vereador   disse que esteve em Brasília, e que via nos meios de  
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comunicação e nas redes sócias, algumas coisas que foram postadas, que ele esteve no 

gabinete de cada deputado e eles já sabiam o que estava acontecendo no Inhacorá, que 

alguns vereadores falaram que no momento que os vereadores se acertassem eles mandavam 

emendas para os município, que rede social é uma coisa que reflete em outro município, que 

no município todo mundo se conhece, que na saúde quando busca recurso, perguntam se a 

secretaria não está fazendo nada, que não tem remédio, que os assessores cuidam as redes 

sociais, que as estradas a administração se empenha pra arrumar as estradas, que graças a 

deus está chovendo, porque os agricultores estão com a s lavouras boas, que tudo está dando 

nem para os agricultores, que tem que pensar um pouco antes de postar nas redes, o vereador 

disse que se envergonhou muito por ele estar na administração, por estar em um mandato 

onde os vereadores tem que ir buscar junto, onde sempre foi conversado e buscado pelo bem, 

que ele jamais puxou o tapete de algum vereador na câmara, que o que ele disser ele vai até o 

fim, que doa a quem doer, pediu que continue no sistema que era, no primeiro e segundo ano, 

onde as divergências ficavam só na câmara, que se buscava um entendimento e seguia firme, 

que as coisas nem sempre são como a gente quer, que ele quis sim ser presidente da câmara, 

que nem por isso ele vai baixar a cabeça e trabalhar contra o Jeferson, que ele vai se unir com 

o presidente e trabalhar unido para o município, que quem não tiver de acordo, só vai ter a 

perder, disse que sempre vai ser pelo correto, pelo certo, que doa a quem doer, que seja o 

prefeito ou secretario, ele sempre vai falar a verdade, que tem gente que está pagando o que 

não deve, que o trabalho está sendo feito, as secretarias estão fazendo, que se arruma a 

estrada, vem uma chuva e estraga, que não é culpa do secretário, que se tem algum problema, 

ele vai até o gabinete e resolve, nunca precisou colocar em redes sociais o que não é para 

aparecer, porque fica feio, pra finalizar agradeceu pelo espaço; O Vereador Edelvan 

Cossetim da Silva Saudou ao presidente, aos vereadores, a comunidade que se fez presente 

na sessão, fez uma explicação sobre as mídias que foi postada, a qual ele participou, começou 

pelas estradas que faz desde outubro que ele vem cobrando, que o prefeito estava na sessão e 

foi pedido estrada, que ficou o tempo inteiro parado, que agora nesse mês foi começado a 

mexer, que teve uma colheita de milho, e não foi arrumada as estradas, que foi só ir para as 

redes sociais que começaram a mexer nas estradas, que não precisa ir para as redes sociais, 

para fazer as pessoas brigar, mas o vereador disse que essa foi a maneira de cobrar e foi um 

desabafo, que os vereadores são pagos para isso, fiscalizar, cobrar e apontar, que ele não vai 

ficar defendendo prefeito, que quem vai na sessão sabe quando o prefeito está fazendo coisas 

boas, que é falado quando se faz as coisas boas, e que que se tem um vídeo é porque tem 

coisa errada, que não tem que estar passando a mão, que tem que lutar, buscar, que os 

vereadores são eleitos pelo povo e não pelo prefeito, que não tem o porquê de discutir entre  
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vereadores, que tem que lutar pelo povo que está do lado, que o vereador é a voz do eleitor e 

dos munícipes, que a estrada da sua residência ainda não foi feita, que ele não sabe mais o 

que fazer, que tem que se organizar, fazer uma agenda, que quando ir para o interior que faça 

tudo o que tem que fazer, em um só rincão, que logo vai ter uma safra de soja, e o que no 

mínimo que se pode se oferecer ao agricultor é uma estrada boa, para fazer o transporte dos 

grãos, o vereador pediu informação sobre as ruas Antônio Cleiton Pires, Adelino José Zamo e 

Carlos Delmar Santor Pires, a qual foi destinado um recurso e aprovado pelos vereadores para 

ser feito o calçamento, que alguém da administração pudesse lhe informar, o vereador pediu 

informação sobre a corsan, em qual mês vai começar ser cobrado a taxa de agua, que se 

nessa taxa vai ser cobrado metro cubico, o vereador Arnaldo disse que quando passou a lei da 

corsan da câmara ele até foi contra, mas que foi aprovada, que ele e o vereador Valtair foram 

em santo Ângelo se informar sobre a taxa, que a corsan é do estado, que não tem que como o 

valor ser diferente em cada cidade, o vereador disse que vai ter vários tipos de taxa, pra quem 

é carente o preço vai ser menor, que cabe aos vereadores fazer uma comissão e ir conversar 

com a corsan para baixar, o vereador Edelvan informou que vai ter um repasse de recurso do 

senador Paim de cem mil reais, para custear a saúde, pra finalizar agradeceu pelo espaço; O 

Vereador Elésio Roberto da Silva O vereador saudou as pessoas da comunidade que 

estavam presente na sessão, saudou aos servidores da câmara, parabenizou o vereador 

Jeferson pela presidência da câmara, desejou sucesso na câmara, pediu que haja dialogo e 

entendimento entre os vereadores, para que possam seguir trabalhando bonito em favor da 

comunidade de Inhacorá, que ela precisa e necessita que tanto o executivo e o legislativo 

façam a sua parte, façam um bom trabalho e reflita isso na comunidade, que alcance os 

anseios da comunidade que estão esperando que os resultados do bom trabalho aconteça, 

falou da questão da corsan que é preocupante, pelo fato das leituras de testes que a corsan 

tirou, que assustou o pessoal, que houve tentativa da corsan não vir, mas que veio, que está 

instalada e que tem que tentar achar uma forma que as famílias mais carentes e humildes que 

não tem condições, possam achar uma forma através da secretaria de assistência social, 

possam conseguir trocar a parte hidráulica das casas, porque cada vazamento é dinheiro indo 

embora, e as pessoas não tem condições de pagar, que se não pagar a agua a corsan desliga, 

que ele como vereador se preocupa com as famílias carentes do município, que o município 

puder ajudar tem que ajudar, dentro do orçamento, enviou os votos de pesares aos familiares 

da Sra. Olga, aos familiares da Sra. Rosa, aos familiares do Sr. Getúlio, aos familiares do Sr. 

Lori Taborda e aos familiares da Sra. Nena Rhode, que a mesma é sua tia,  que todas as 

pessoas que faleceram foram e são importantes para o município, falou da presença dos 

amigos castelhanos de 25 de maio que estiveram em janeiro confraternizando partidas de  
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futebol, no campo do guarani, agradeceu as pessoas da comunidade que se fizeram presente, 

e os que se envolveram em atender bem os visitantes,  falou do rodeio, que estava bonito, que 

transcorreu na maior tranquilidade, uma festa bonita dos laçadores, da campeira, que no final 

foi fechado com chave de ouro, com uma chuva muito boa e abençoada, falou das estradas 

que não é só dessa gestão, que nas passadas também sempre foi um problema as estradas, 

que no município a maioria das estradas são de chão vermelho, que precisa repor as pedras 

que vão embora com a chuva, mas que ele fica contente que a chuva veio e o soja vai dar 

bem, e que torce que o secretario de obras consiga dar conta e consiga atender o agricultor e a 

comunidade que dependem das estradas, que ele sabe que esta sendo feito o trabalho, mas 

que as vezes as demandas sempre é bastante, e é difícil conseguir ter uma maneira de 

agrupar todo mundo e trabalhar de forma sintonizada, que ele está vendo que na medida do 

possível os secretários estão conseguindo manter seus subordinados, sua equipe, pra aquilo 

que realmente precisa para funcionar sua secretaria e atender bem a comunidade, que existe 

falhas, mas que todas as administrações anteriores que teve estiveram isso, que depende 

muito de quem está na secretaria para fazer com que a coisa ande,  da maneira que tem que 

funcionar, que nem sempre contenta todo mundo, que a incumbência do vereador é de cobrar 

e fiscalizar, que quem receber uma critica saiba ouvir e receber uma critica, seja ela ofensiva 

ou mais macia, que possa tirar proveito da critica e ajudar a comunidade, a qual precisa que o 

trabalho seja bem feito e executado, pra finalizar agradeceu pelo espaço e desejou uma boa 

sessão a todos os vereadores; A Vereadora Inês dos Santos Bueno Saudou ao presidente, 

aos servidores da câmara, aos vereadores,  as pessoas da comunidade presente na sessão, 

pediu adeus que seja um ano de muito trabalho, proveitoso, para que venha ajudar a 

população do município, a vereadora disse que fofoca é coisa que não presta, que onde a 

fofoca há discórdia, que não ajuda em nada, que não adianta querer pisar no lado do outro, 

que tem que defender e onde está a coisa errada tem que cobrar, falou que andou no 

município e se deparou com bastante problema, que é critico as estradas, que as ruas no 

município também está muito critico, que ela não foi pra falar, mas que está apresentando 

porque foi mexido com os vereadores, falou que no facebook teve um cidadão do interior que 

postou que no município não existe prefeito, que não existe vereador que trabalhe pelo 

município, que ela é vereadora e tem que mostrar que estão cada um está fazendo a sua parte, 

que por isso que ela foi verificar como estava a situação para poder dar a resposta, e foi o que 

ela fez juntamente com o vereador Edelvan e a vereadora Sirlei, que o pedido foi feito, e ela 

espera que na medida do possível os seus pedidos sejam atendidos, que tem pessoas no 

interior não conseguem sair de casa, que é uma situação triste, que tem pessoas enfermas em 

casa que pra saírem é só carregadas até o carro, a vereadora disse que é bom que cada  
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vereador faça isso, que vá olhar, que não é falar do prefeito, do secretario de obras, que eles 

só foram fiscalizar porque o cidadão disse que não tinha vereador no Inhacorá, e a vereadora 

acha que os vereadores tem que se defender, que a sua parte ela vai fazer com certeza, que 

ela não falou de ninguém, que falou realmente aquilo que ela pode falar diretamente ao 

prefeito, ou diretamente para o secretario, que ela jamais vai falar aquilo que não deve, que só 

vai falar aquilo que pode provar, que ela quer que resolva o problema que a população precisa, 

fez um pedido que se possível que arrume a estrada que passa na frente na propriedade no Sr. 

Zeno Eikchoff, que cria uma lagoa de agua quando chove e fica difícil de transitar 

principalmente de moto, e de carro, pediu ao presidente que faça o pedido para que abra essa 

lagoa que tem dos sois lados, porque nos dias de chuva não passa carro nenhum, que o seu 

objetivo é trabalhar e lutar por aquilo que faz o município ir pra frente, pediu aos presidente que 

envie os votos de pesares para as famílias enlutadas citadas pelos vereadores na sessão, 

falou do falecimento do seu familiar o Sr. Getúlio Vargas, pra finalizar agradeceu pelo espaço; 

O Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao presidente, aos vereadores de todas as 

bancadas, o vereador disse que espera que possa ter um bom entendimento entre os 

vereadores no ano de 2019, como aconteceu nos anos anteriores, saudou aos servidores da 

câmara, as pessoas da comunidade que se fizeram presente na sessão, o vereador disse que 

no rodeio o cidadão que fez as postagens no face book veio conversar com ele, sobre as 

estradas, o vereador disse ao mesmo que primeiro lugar ele tem que saber a função do 

vereador, o vereador disseque entende que tem bastante pedido, e sempre vai ter pedido das 

estradas, que é uma demanda que acontece, que ele anda bastante pelo interior e sabe a 

maneira que está o município, os munícipes, que é maneira de conduzir diante da comunidade, 

disse que ele tem um trabalho prestado ao longo dos quatro anos de mandato, que ele se 

sente feliz de ter trabalhado e ter uma missão cumprida e poder trazer algo para a comunidade, 

pra finalizar agradeceu pelo espaço; A Vereadora e Presidente Sirlei Cleci Rolim Saudou ao 

presidente, aos vereadores, aos servidores da câmara, as pessoas da comunidade que se 

fizeram presente, se juntou aos demais vereadores para enviar os votos de pesares, falou da 

rede social, que tem gente que é contra publicação em rede social, que ela também não gosta 

de fazer esse trabalho, mas quando é pra mandar no seu numero privado, com fizeram pra ela, 

lhe mandando desaforo, lhe chamando de vendida, que ela se aproveitou pra fazer asfalto pra 

ela, o qual a vereadora disse que o asfalto não é pra ela, mas sim pra comunidade, que o 

asfalto quem fez foram todos os vereadores juntamente com ela que era a presidente, o 

município também ajudou, que se fosse dela tinha colocado um pedágio, pra arrumar dinheiro, 

a vereadora disse que não tem costume de se aproveitar das coisas publicas, que ela 

trabalhou, implorou e todos os vereadores ajudaram para o acontecimento da obra do asfalto, a  
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vereadora disse que na rede social não pode, mas que no privado ser desaforado, daí pode, a 

vereadora disse que foi chamada de analfabeta, a qual ela tem orgulho disso, que ser 

analfabeta não é crime, que ela teve que trabalhar pra criar seus irmãos e seus filhos, que não 

foi por vontade de estudar que ela não estudou, mas que o trabalho dela ela vai fazer, a 

vereadora disse que enquanto os bem estudados não assumirem a cadeiras da câmara, os 

analfabetos tem que assumir, que os bem estudados só querem se aproveitar depois que 

ganham uma eleição, que quando os trouxa vão para a rua na eleição, os estudados 

aparecem, os bundinhas para arrumar emprego, pra ganhar mamadeira, pra mamar e sugar o 

município, que o município é sugado, porque se não tinha dinheiro para fazer as coisas, que 

quanto as estradas a vereadora disse que não tem vergonha do que fez, que vai ter que ser 

pedido licença pro IBAMA pra abrir as estradas de novo, que todos os vereadores pediram 

para fazer estrada, que não tem estrada, a vereadora falou do encanamento da luminata, que 

está quase estourando, que pra arrumar as estradas tem maquinário, que o Inhacorá é o 

município que mais tem maquinário bom, que o que falta é trabalhar, a vereadora disse que 

doa a quem doer o trabalho dela ela vai continuar, que se os vereadores não quiserem lhe 

acompanhar ela vai sozinha, que derrubaram duas escolas boas no interior, para deixar um 

galpão juntando barata, rato, cobras, que quem não está gostando das cobranças que vá 

morar perto do galpão pra ver o que é bom, que o vereador Arnaldo tem a mãe que mora perto, 

e sabe da situação, que tem muito morador que se queixa da situação, a vereadora disse que 

já pediu para o prefeito desmanchar, que tem pneu com agua, que no lixão tem agua 

acumulada, que teve um cidadão que foi na sua casa para perguntar o que ela estava fazendo 

como vereadora, que o cidadão estava coberto de razão, a vereadora disse que teve outro 

cidadão na sua casa perguntando dos médicos, que tem que estar as dez horas da manhã 

para pegar receita dos medicamentos, a vereadora disse que não é ela que pede, mas sim o 

povo que cobra, que ela não tem razão, que mesmo ela analfabeta ela sabe dos seus direitos, 

sabe até onde ela pode ir, ela vai, que se ninguém lhe acompanhar ela vai sozinha, procurar os 

seus direitos e fazer o que tem que ser feito, falou de um senhor granjeiro, com colheitadeira 

grande de milho, teve que fazer as estradas até a tarumã, porque ele tem uma carreta e não ia 

estragar a mesma nas estradas, que ele está cansado de correr atrás, que ele fez as estradas 

com o maquinário dele, a vereadora disse que não é justo com uma pessoa que está colhendo, 

dando renda para o município, não ter estrada,  que não precisam acreditar nela, mas que vão 

fiscalizar, que no burica tem um lixão estourando, falou da verba do calçamento que foi 

aprovada, que ainda não foi feita, a vereadora disse que enquanto o povo continuar lhe 

cobrando, ela vai para a rede social cobrar, pra finalizar agradeceu pelo espaço; A Vereadora 

Veranice Santos Rolim saudou ao presidente, desejou sucesso ao presidente, e um bom  
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entendimento entre os vereadores, saudou aos vereadores de diferente bancadas, desejou um 

bom trabalho, um ano que venha a somar no município, falou que desentendimentos só vem a 

destruir, saudou a secretaria da Amuceleiro, as pessoas da comunidade que se fizeram 

presente na sessão, a vereadora falou que quem foi eleito, foi pra trabalhar pro bem comum de 

todos, que a ideia de cada vereador é do mesmo jeito, agradeceu ao presidente que lhe 

autorizou a ir a Brasília, por entender que os vereadores vão lá pra buscar  alguma coisa para 

o município, que é lá que tem que ir buscar, que por mais que o município seja agrícola, mas 

que não tem o suficiente para fazer alguma coisa para o município, falou que os vereadores 

falaram que tem tanta coisa pra fazer, que ela concorda, mas que não da para fechar os olhos 

e achar que isso é de hoje, que é de muito tempo, que cada vereador que passou na câmara 

fez a sua parte, o que pode fazer, que ela vê o esforço todo dia, que as portas do gabinete 

estão aberta para ir lá dialogar, colocar as coisas erradas que tem e que com certeza que 

aquilo que estiver no seu alcance ele vai fazer, a vereadora acha que quanto as postagens que 

foram faladas, que ela pegou o lado bom da coisa, que com isso fez com tem que ir buscar 

alguma coisa pra poder sanar, as coisas erradas que está acontecendo, que não é por desejo 

que se aconteça, mas que aconteceu, e que quando acontece tem que resolver, que nada 

melhor que a união e o esforço de cada um, com uma boa conversa, se resolve,  que o prefeito 

nunca se negou a atender ninguém, a vereadora disse que de tanto que cobra é taxada de 

enjoada, sarna, mas que é lá o local de cobrar, que nem tudo o que se cobra, o prefeito 

consegue fazer, mas que tem que cobrar e buscar solução, para os problemas, a vereadora 

disse que tem coisa pra fazer, mas que não é de hoje, que é de muitos anos atrás, que não é 

em dois anos que vai se fazer, mas que estão tentando fazer sim, que está aos olhos de que 

quiser ver, que se pegar e colocar no papel, e olhar, tem muito mais coisa boa, do que coisa 

ruim, falou que na vida é assim que não pode só olhar as coisas ruim que acontece, que ela 

acha que tem muita coisa boa do que ruim, que tem que olhar por esse lado, que ela foi eleita 

pra defender as coisas que seja pro bem comum de todos, que quando tiver um problema que 

vá até a prefeitura para pedir informação, a vereadora disse que quando ela vê que falam que 

não tem remédio na saúde, disse que ela participou juntamente com o vereador Arnaldo e o 

vereador Daniel, de uma reunião na saúde, que seria bom que cada vereador lá estivesse, pra 

ver como funciona, que as vezes tem coisa que ela fala que ela não sabe, que é bom saber 

antes de falar, que não tem remédio, mas que ela tem dados que foram atendidos no mês de 

janeiro, oitocentas e duas pessoas, buscando medicamento no posto de saúde, que se não 

tem remédio, como que elas pessoas foram retirar remédios, que no mês de fevereiro 

setecentos e vinte e uma pessoas foram atendidas buscando medicamentos, que talvez não 

tenha todo o medicamento que a pessoa quer, mas que secretaria nunca deixou de atender  
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quando há necessidade, porque a obrigação é dos medicamento básicos, mas mesmo entendo 

que a pessoa necessita ela nunca deixou de atender ninguém, que a vereadora presenciou 

isso, quando esteve lá, que tem medicamentos que não obrigação do poder publico dar, mas 

que pra isso existe processo, que tem mandar para o estado, que ela defende a secretaria da 

saúde, que está fazendo um bom trabalho, que pra vereadora ninguém reclamou que não foi 

bem atendida na saúde, que a secretaria faz o possível e o impossível, que aquilo que não 

pode fazer ela não vai fazer, mas que nunca vai deixar uma pessoa perecer na saúde, a 

vereadora falou que teve um acidente com o vereador Edelvan, que ela ligou pra ver se foi bem 

atendido, e o mesmo disse que sim, que ela se preocupa, porque varias pessoas falaram que 

em Chiapetta estavam atendendo mau, que não é a primeira vez que ela fala na sessão, que 

médicos atendiam por telefone, internavam por telefone, davam remédio por telefone, que ela 

fez um oficio pedindo para fazer uma audiência, que ela foi para esclarecer umas coisas, que é 

impossível isso, que o município de Inhacorá paga um preço muito caro para o hospital de 

Chiapetta, que eles tem por obrigação sim de atender bem os munícipes de Inhacorá, que eles 

ganham muito bem, que o hospital de Chiapetta só se mantem devido ao município de 

Inhacorá, que qualquer duvida que estiver na saúde pode lhe procurar, como os demais 

vereadores, que eles são sabedores o quanto o município investe no hospital de Chiapetta,  

que quanto a medico estava sim sem médico, mas que não é culpa da secretaria, que tinha o 

mais médicos, o governo cortou, que enquanto não vim outro, a secretaria não pode contratar 

outro médico, parabenizou a Dra. Por estar atendendo sozinha, que tudo o que ela pode fazer 

ela faz, que na semana se inscreveu um médico, que vai ter mais um médico, que nos 

municípios vizinhos também não tinham mais médicos, que nem pagando um medico por 

R$30.000,00, não vem para Inhacorá, como os demais municípios vizinhos menores, que não 

é culpa da secretaria de não ter medico, que tem que esperar conforme o governo manda, que 

ela entende sim que tem muita coisa pra fazer, que falta e necessita farmacêutica na saúde,  

que as vezes tem que colocar na balança que não é que não quer fazer, que tem coisas que 

não da para fazer, mas que vão lutar para que as coisas seja pelo melhor, que foi feito, que vai 

ficar um legado, que é isso que o povo almeja, que somando força vai ter êxito para fazer do 

município, um município melhor, pra todos os munícipes, a vereadora disse que foi sim pra 

Brasília, a vereadora relatou que marcaram a primeira audiência na presidência da FUNASA, 

onde solicitou recurso, de implantação de rede de agua, nas localidades onde faltam, que tem 

posto artesiano e é na FUNASA que se consegue isso, que ela foi em busca disso, que ela se 

orgulha de ser vereadora, que comunidade nenhuma a qual chegou até ela, om que ela pode 

fazer, ela fez, que o que ela poder ajudar ela faz, mas que atrapalhar não, marcou audiência no 

ministério da saúde, onde foi ver sobre academia, que fizeram o protocolo para pedir, que   
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depende de ir lá e pedir, mas que se vai vir não depende dos vereadores, mas que a sua parte 

ela fez, a vereadora disse que pediu uma ambulância maior, do tipo B, que foi ganho uma 

ambulância, de uma emenda do deputado Ronaldo Nogueira, mas que é muito pequena, disse 

que falou com o senador Lazier Martins, onde o seu colega vereador já tinha levado um pedido 

de uma van, para a saúde, que ela não falou pessoalmente som o senador, mas que foi bem 

atendida no seu gabinete, pelos seus assessores, a vereadora disse que visitou o deputado 

Ronaldo Santini, onde foi buscado um pedido de pavimentação, a vereadora falou que 

marcaram presença em vários gabinetes, que sempre implorando para que lembre de 

Inhacorá, fez uma visita dos deputados do partido do vereador Roque, onde foi levado a pedido 

do vereador duas emendas de pavimentação, a vereadora disse que esteve no FNDE em uma 

audiência, onde foi pedido um micro ônibus, oito salas de aula, auditório, laboratório de 

informática, que o laboratório de informática da escola está muito sucateado, o qual o FNDE 

informou que tudo tem que fazer cadastro, que pra obras tem um problema serio que é 

engenheiro, que se não tiver engenharia, não adianta cadastrar, mas que vai ser ido atrás, que 

é só cadastrar e vai ficar na lista, que alguma coisa vai ser ganho, que os pedidos são feitos, 

mas que eles ainda não tem orçamento, que vai ser aberto só depois do carnaval, a vereadora 

disse que qualquer coisa que vier para o município, vai ser muito agradecido, que o município 

carece de muita coisa, que tudo o que vim é bem vindo, parabenizou a patroa do CTG, que deu 

um grande rodeio, se uniu aos demais vereadores para enviar os votos de pesares, para as 

famílias enlutadas, e quanto a pavimentação das ruas e do cemitério, os vereadores podem se 

reunir para saber quando vai ser feito, se tem condições de fazer, ou não , que ela é parceira 

pra isso, que ela não é de ficar criticando, e espera que todos se entendam, com uma boa 

conversa, pra finalizar agradeceu pelo espaço e desejou uma boa sessão a todos; O 

Presidente passou a presidência ao seu Vice-Presidente para se Pronunciar; O Vereador 

Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou aos vereadores, aos servidores da Câmara, em 

nome da secretaria da Amuceleiro saudou todas as pessoas presente na sessão, falou da 

abertura do rodeio, que foi emocionante, de ver o coordenador da região se emocionar, de 

chegar no Inhacorá, que tem uma historia muito bonita no tradicionalismo na região e no 

estado, parabenizou a patroa pela organização do rodeio, enviou os votos de pesares as 

famílias enlutadas no município, falou da viagem que esteve em Brasília, que foi meio que 

dividido para dar conta de tudo, disse que esteve no gabinete do deputado Perondi, o qual 

enviou uma emenda de pavimentação para o município, também esteve no gabinete do 

Ministro Osmar Terra, onde tem uma importância do trabalho que é feito no município de 

Inhacorá e alegria, o vereador disse que o ministro tem três ministério na mão, que é o da 

Cidadania, do Turismo e do Esporte, o qual foi pedido um carro para a Secretaria de  
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Assistência Social, mas que carro não tem para enviar, mas que o que tinha para enviar para 

os municípios são micro ônibus, que era só fazer um oficio e cadastrar para poder ganhar, o 

vereador disse que fizeram o oficio na hora e o ministro assinou, que dentro de três meses vem 

o micro ônibus, com acessibilidade para cadeirantes, com elevador, o vereador disse que 

esteve no gabinete do Senado Lazier Martins, o qual já tinha sido enviado um oficio pra Porto 

Alegre para o senador pedindo uma van, o qual a secretaria do Senador confirmou que 

Inhacorá está na lista, que vai vim uma van pra saúde, o vereador disse que também esteve no 

gabinete do Senador Paim, o qual vai enviar uma verba de R$ 100.000,00 de custeio, também 

esteve no gabinete do deputado Jerônimo, que confirmou R$ 250.000,00 que as vereadores do 

PP tinham pedido, que vai vim, falou que o Deputado Danrlei vai enviar um custeio pra saúde 

de R$ 200.000,00, que depois que começar fazer o asfalto da sua emenda, ele consegue 

mandar mais uma emenda, o vereador acha que é valido, a vereadora Veranice pediu espaço 

e informou que tem uma emenda de R$ 250.000,00 para asfalto e um carro pra saúde  do 

Deputado Ronaldo Nogueira, o vereador disse que os que ele citou é o que eles confirmaram, 

e que teve mais pedidos para deputados que não são conhecidos no município, falou da festa 

esportiva com os castelhanos, que estava muito bonita a integração, que pode rever alguns 

parentes, pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; O Presidente devolveu a 

presidência ao Vereador; O Presidente em seguida iniciou o PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

Foi aberta espaço para a formação das Comissões Permanentes para o ano de 2019; 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação ficou a seguinte: 

Presidente: Inês dos Santos Bueno. 

Relator: Sirlei Cleci Rolim. 

Secretario: Elésio Roberto da Silva. 

Suplente: Edelvan Cossetim da Silva. 

A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ficou a seguinte: 

Presidente: Edelvan Cossetim da Silva . 

Relator: Roque Clairto da Silva. 

Secretario: Elésio Roberto da Silva. 

Suplente: Sirlei Cleci Rolim. 
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No decorrer da Sessão, foram analisados, as Indicações e os Projetos de Leis: Indicação nº 

01/2019, “Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, 

providencie a construção de um local coberto para embarque e desembarque de passageiros 

em uma das portas do Ginásio Municipal de Esportes de Inhacorá – RS. Esta cobertura deverá 

possibilitar o acesso tanto veículos pequenos como o acesso de veículos coletivos, (vans, 

micro-ônibus e ônibus)”, a qual foi baixada na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; 

Indicação nº 03/2019 “Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação e 

Cultura, setor transportes, providencie transporte no turno da noite aos alunos universitários 

que residem no interior do município, buscando e os levando-os de volta para as suas casas 

após a chegada da universidade”, a qual foi baixada na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação; Indicação nº 04/2019, “Que o Executivo Municipal juntamente com a secretaria de 

planejamento providencie um projeto de pavimentação nas ruas Antônio Cleiton Pires, Adelino 

José Zamo e Carlos Delmar Santor Pires”,a qual foi baixada na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação; Indicação nº 05/2019, “Que o Executivo Municipal juntamente com a 

Secretaria de Obras providencie um projeto de infraestrutura pluvial referente à instalação de 

uma boca de lobo para escoamento das águas da chuva na Rua Jovita Zamo”,a qual foi 

baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Indicação nº 06/2019, “Que o 

Executivo Municipal, através da Secretaria da Saúde, providencie a Contratação de um Médico 

para atender na Unidade Básica de Saúde 40 horas semanais, pelo PSF- Programa Saúde da 

Família”, a qual foi baixada na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Indicação nº 

07/2019, “Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, providencie a abertura e 

encascalhamento da Rua Antônio Rodrigues de Matos, na parte que não tem calçamento, até 

que seja providenciado o calçamento na integra da mesma”, a qual foi baixada na respectiva 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei Nº 001/2019 que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal para atender necessidade de 

excepcional interesse público e por tempo determinado junto a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, para o ano letivo de 2019”, o qual foi baixado na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei Nº 002/2019, protocolado sob mesmo número, 

que “Autoriza a celebração de termo de fomento e disciplina o repasse de recursos com a 

associação de pais e amigos dos excepcionais – APAE alegria e dá outras providências”, o 

qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei Nº 

003/2019, protocolado sob mesmo número, que “Autoriza a formalização de Convênio entre a 

Prefeitura de Inhacorá e a Associação dos Universitários de Inhacorá”, o qual foi baixado na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei Nº 004/2019, protocolado sob 

mesmo número, que “Autoriza a desafetação de imóveis públicos do loteamento santo expedito  
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I e posterior outorga de escritura pública aos contratantes e dá outras Providências” o qual foi 

baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei Nº 005/2019, 

protocolado sob mesmo número, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar o piso 

salarial à Agentes Comunitários de Saúde e de Combate ás Endemias e dá outras 

providências”, o foi esta baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto 

de Lei Nº 006/2019, protocolado sob mesmo número, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar Convênio com Companhia Rio-grandense de Saneamento - CORSAN”, o 

qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei Nº 007/2019, 

protocolado sob mesmo número, que “ Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal 

o pagamento de diárias, verbas alimentares, deslocamentos e ressarcimentos, e dá outras 

providências” o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de 

Lei Nº 008/2019, protocolado sob mesmo número, que “ Autoriza o Poder Executivo a ceder o 

uso de imóveis Públicos sem uso pelo Município, mediante processo de seletivo, e dá outras 

providências” o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; O 

Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a Audiência Publica para Avaliação das 

Metas Fiscais no dia 27 de fevereiro de 2019 ás 09:00 horas na sala da sessão da Câmara, e 

marcou a próxima sessão para o próximo dia 12 de março ás 19:00 horas na sala de sessão da 

Câmara, e eu Jucieli Kremer de Oliveira da Silva, Diretora Executiva lavrei está ATA que após 

lida será assinada pela Presidente e demais Vereadores presentes.  

 


