
 

 

 

 

ATA Nº 02/2019 

 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, segunda-

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 o Presidente 

declarou aberta a Sessão e em seguida pediu a Secretária da Câmara para ler 

os ofícios recebidos, após a leitura o Presidente abriu o PERÍODO DAS 

COMUNICAÇÕES: 

O Vereador Daniel Bertoldo Streit Saudou ao presidente, aos vereadores, a 

comunidade que se fez presente na sessão, comunicou a comunidade que a 

partir do dia 27 de março chegara o médico que vem pelo programa mais 

médicos, o vereador comunicou que o mesmo esta em curso em Brasília, que 

quando terminar o curso ele já tem que vir para o município para assumir, o 

vereador disse que espera que seja um medico bom, que é formado no 

exterior, que vem para cumprir seu trabalho no município, convidou a todos 

para a feira que vai acontecer no município, que está tudo organizado, tudo 

bonito, que espera que seja uma feira muito grande, o vereador disse que fica 

feliz com a administração e os vereadores, que vai ser todas as entradas 

gratuitas nos shows e demais programações, para que a comunidade possa 

participar, pediu a Deus que por uns dias a chuva alinhe para as colheitas no 

município, que a lavoura está cheia de grãos e que precisa ser colhidas, pra 

finalizar reservou seu espaço se caso precisasse se pronunciar; O Vereador 

Edelvan Cossetim da Silva dispensou a palavra; O Vereador Elésio Roberto 

da Silva saudou ao presidente, aos vereadores de diferentes bancadas, aos 

servidores da câmara, a comunidade que se fez presente, o vereador 

comentou sobre a feira que é muito importante para a comunidade, que tem 

vários destaques, como Rogerio Brito, evangelizador, que faz trabalho com 

pessoas que procuram a religião, que buscam a palavra de Deus, o vereador 

acha importante o show, que 75 % são evangélicos no município, que é o que 

ele destaca na feira, falou dos demais shows de nome e renome da musica 

gaúcha, e demais atrações que terá na feira para a comunidade de Inhacorá, o  
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vereador disse que espera que seja uma boa safra, que os agricultores fação 

uma boa colheita, que o agricultor espera que o que se planta possa colher e 

que está pintando uma boa safra, pra finalizar agradeceu pelo espaço; A 

Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao presidente, aos vereadores, 

aos servidores da câmara, as pessoas da comunidade que se fizeram presente 

na sessão, disse que é muito importante a presença da comunidade nas 

sessões para analisar o trabalhos que os vereadores estão fazendo para o 

município, falou da feira que acontecera no município, parabenizou pela 

iniciativa do show com o pastor Rogerio Britto, que é uma coisa boa, que em 

primeiro lugar tem que se buscar a Deus, para depois buscar as outras coisas, 

que é importante para abertura da feira com a palavra da Deus, a vereadora 

parabenizou a comissão organizadora da feira, falou do inicio da colheita, que 

os agricultores estão pronto para fazer a colheita e ter uma boa safra, pediu a 

Deus a proteção para os produtores, que possam colher a semente seca, a 

vereadora disse que cobra bastante das estradas, mas que espera que possam 

fazer na medida do possível, que alguns pedaços estão sendo feitos, que a 

agua que ela falou na sessão passada que estava atrapalhando transito, foi 

arrumada, que na medida do possível possam arrumar as estradas, que está 

começando o período da colheita, que nas partes mais difícil a secretaria de 

obras pudessem fazer, que será bem recebida pelos agricultores, pra finalizar 

reservou o seu espaço que caso fosse necessário; O Vereador Roque Clairto 

da Silva saudou ao presidente, aos vereadores de todas as bancadas, aos 

servidores da câmara, a comunidade que se fez presente na sessão, 

parabenizou pela organização da feira, que está se encaminhando para ser 

uma grande feira, que está ficando muito bonito, o vereador disse que está em 

uma grande expectativa, que vai ser um grande evento para o município, pelo 

que ele vê na programação, reforçou os pedidos para fazer as estradas, pra 

finalizar reservou seu espaço se caso fosse necessário; A Vereadora Sirlei 

Cleci Rolim saudou ao presidente, aos vereadores, aos servidores da câmara, 

a comunidade que se fez presente na sessão, cumprimentou os organizadores 

da feira, pelo trabalho que estão desenvolvendo para organização da feira, que 

é muito trabalhoso, que está ficando bonito, a vereadora disse que espera que 

tenha uma boa feira e que tenha resultado, falou do medico que era a 

preocupação maior, que lhe informaram que conseguiram medico, que é um 

alivio pra comunidade que fica mais tranquila com atendimento do medico, 

reforçou o pedido para fazer as estradas,  que ela sabe que estão envolvido na 

feira, que na medida do possível possam arrumar, porque os agricultores 

precisam para transportar a sua safra, que se possível façam as estradas mais 

criticas, para os agricultores transportarem os grãos da colheita, pra finalizar  
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desejou uma boa sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos Rolim 

saudou ao presidente, aos vereadores e vereadoras de diferentes bancadas, a 

comunidade que se fez presente na sessão,  a vereadora falou da feira, a qual 

encaminhou convite para os demais vereadores, a vereadora disse que está 

junto no projeto da feira, que é um evento trabalhoso, que vem trabalhando 

desde o ano passado para o acontecimento da feira, que a comissão está 

muito satisfeita, que a feira todos os shows e entrada vai ser tudo gratuito, que 

foi conseguido patrocínios através da Lei Rouanet, que era para ter pela LIC, a 

qual o governo cortou, que era pra ter mais atrações, mas que foi cortada 

devido a Lei LIC cortar, agradeceu aos parceiros que ajudaram com patrocínios 

direto, as empresas a qual a prefeitura é parceira, as quais muito bem 

atenderam a comissão organizadora da feira, a vereadora disse que todos 

serão bem vindos, que será um prazer pra comissão depois de tanto trabalho 

pra organizar, que todos participem, usufruam e que é pra todos, disse que a 

abertura da feira iniciara com chave de ouro, pra também fechar com chave de 

ouro, a vereadora disse que na abertura terá um pastor da cidade de São 

Paulo, que é uma pessoa de Deus, a vereadora pediu a proteção de Deus para 

que o evento aconteça da melhor forma possível, assim como a comissão 

organizadora se esforçou para que a feira viesse acontecer e vai ser realidade, 

pediu que a comunidade que convide a sua família para prestigiar a feira, que 

será uma alegria, que a comunidade usufrua, que é pra ela que está 

acontecendo o evento, falou que na feira terá 29 encontro das mulheres no dia 

22,a vereadora aproveitou para convidar a todas as mulheres para participarem 

do evento, onde haverá apresentação de uma peça teatral, um momento de 

reflexão, brincadeiras e sorteio de brindes, a vereadora falou que nesse mês 

teve a apresentação da horta comunitária, através da secretaria de Assistência 

Social, que é para famílias beneficiarias da cesta básica, que no inicio do mês 

de abril será a plantação das mudas na horta, que todo o recurso bancado para 

o projeto vai ser pela STHAS, a vereadora comunicou que está aberta as 

inscrições para o cargo de conselheiro tutelar, que iniciou no dia 06 de março e 

termina no dia 04 de abril, que quem quiser se informar é só ir na secretaria da 

STHAS, falou também que iniciou no CRAS, as oficinas de embelezamento, 

artesanato, ,musica, violão, entre outras, a vereadora disse que a STHAS 

convocou uma equipe de mulheres, para efetuar na limpeza das ruas, 

embelezamento da cidade, que estão de parabéns, que em um dia fizeram 

sucesso, e que tem que agradecer a essas pessoas, a vereadora disse que 

tem a preocupação de todos na questão da estradas, para a safra, fazer a 

colheita, que ela conversou com o secretario de obras Sr. Gilberto, juntamente 

com sua equipe, que estão de parabéns pelos trabalhos realizados no  
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município, a vereadora disse que o secretario lhe informou que foi feita a 

estrada do rincão dos loureiros, rincão da usina, a estrada que liga rincão 

Pacheco com o rincão do bandeirante, no buricá até a ponte, que falta arrumar 

um trecho perto da propriedade do Sr. Nerci Taborda, a vereadora disse que 

sabe que está sendo feito, mas que tem muito a fazer, que os maquinários 

estavam envolvidos com asfalto, depois veio as férias, mas que agora estão 

trabalhando com a intenção de fazer o melhor para o município, que na medida 

do possível vai chegar aos cem por cento, na ponte da luminata foi cascalhada 

toda a estrada, na localidade do Sr. Clovis Suliman até a ponte, que por sinal 

ficou muito boa a estrada, a qual tinha um problema com o leiteiro, a vereadora 

em nome do secretário fez um agradecimento ao Sr. Paulino, pela cedência do 

cascalho, que foi feito o encascalhamento da propriedade do dos Senhores 

Justo e Chico Gutkoski, foi feita a estrada que passa na propriedade do Sr. 

Delmar Fisner até a divisa com o município de alegria, a vereadora disse que 

foi feita encascalhamento e patrolamento nas estradas interioranas do 

município, a vereadora deixou o seu agradecimento ao secretario de obras e a 

sua equipe da secretaria de obras, a vereadora disse que além de ter cuidado 

com as estradas, é feita o carregamento de entulhos, limpeza da cidade, entre 

outras coisas, que também estão fazendo a reposição das lâmpadas de 

iluminação publica, a qual a vereadora disse que cobrou em uma sessão 

passada, mas que está sendo feita pela secretaria de obras, a vereadora falou 

que foi retirado os postes do meio da rua, tapado alguns buracos, que na 

medida do possível as coisas vão se ajeitando, a vereadora disse que esteve 

acompanhando o patrolamento das estradas a qual é feito o patrolamento, 

limpado as sarjetas e as pedras e terras que sobram é carregada e levada 

novamente na cascalheira do Sr. Paulino, que ele também reaproveita, que as 

sarjetas limpas a agua corre naturalmente, a vereadora falou da saúde, que o 

medico esta vindo, que a secretaria Bianca e a sua equipe de trabalho estão de 

parabéns pelo excelente desempenho, profissionalismo de cada profissional, a 

vereadora disse que no mês de janeiro foi 802 pessoas que buscaram 

medicamento e foram todos atendidos, no mês de fevereiro foi 721 pessoas, e 

no mês de março até o dia da sessão foi 795 pessoas compareceram pra 

receber os medicamentos, a vereadora disse que da para perceber que está 

sendo atendida as demandas dos usuários, na próxima sessão e vereadora 

quer trazer relatos de como está o funcionamento das consultas, dos exames, 

de como é o trabalho da saúde, a vereadora disse que dentro de poucos dia vai 

chegar mais dois carros para a secretaria da saúde, que vira pra melhor 

atender a demanda dos munícipes, a vereadora deixou o agradecimento ao 

Deputado Onix Lorenzoni que destinou a verba para a aquisição dos veículos,  
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assim como os demais deputados que lembram do município, que vai ter mais 

emendas que ira vir para o município, pra finalizar desejou uma ótima sessão a 

todos; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao presidente, aos 

vereadores de diferentes bancadas, aos servidores da câmara, parabenizou a 

todas as mulheres pelo seu dia que é 08 de março, que são umas guerreiras, 

que estão sempre a frente em sua casas, cuidando dos filhos, e tomando conta 

de muitos trabalhos, o vereador falou da feira, que vai ser uma feira boa, 

grande, de movimento, que o tempo é para ser uma semana de sol, que os 

produtores estão com o soja pronto pra colher, quase cem por cento, o 

vereador disse que esteve juntamente com a vereadora Veranice, levando as 

soberanas em porto alegre, onde foram recebido pelo vice governador, que se 

comprometeu em estar na abertura da feira, que é de grande importância, que 

foi visitado vários deputados, deputado Loureiro, deputada Zila, deputado 

Ernani, deputado Classmann, deputado Dirceu, onde todos se comprometeram 

de se fazer presente, que ficaram satisfeito de levar os convites, agradeceram 

o trabalho da administração, da câmara, que é muito importante fazer a 

divulgação, o vereador falou do júri que aconteceu em três passos, o vereador 

disse que tem que trabalhar unido, que não vale apena brigar com o 

adversário, que tem que estar em paz, que tem que trabalhar unido, o vereador 

falou das estradas, que  é sofrer pra descer, por falta de estrada ou cem dia de 

seca,  que o município já passou por cem dia de seca, de sair na estrada e 

enxergar mato torrado, que soja não tinha, que todos os municípios estão sem 

estradas, que arrumam uma parte e estraga outra, que a chuva estraga, mas 

que graças a deus tem chuva, que as vezes tem estrada, mas não chove para 

o soja crescer e colher, pra finalizar agradeceu pelo espaço; O Presidente 

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

Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou aos vereadores, aos 

vereadores, aos servidores da câmara, a comunidade que se fez presente, o 

vereador disse que tem que ter menos brigas e mais amor ao próximo, que o 

único caminho é esse, que tem que para e pensar bastante, que sozinho 

ninguém faz nada, que unido sempre vai longe, que é mais fácil de evitar essas 

coisas que aconteçam no município,  o vereador convidou para a feira, que vai 

ter estande da câmara na feira, para receber vereadores, visitantes de outros 

municípios, a comunidade de Inhacorá, o vereador disse que o patrocínio foi de 

todos os vereadores, que é um dinheiro que não é do presidente, mas da 

câmara e da comunidade, que ele aceitou ajudar que é para a comunidade, 

que todos vão usufruir e engrandece o município, que é um investimento 

valido, agradeceu aos vereadores, disse que tem uns projetos para esse ano, 

pediu para economizar, que tem uns projetos pra trabalhar em parceria com a  
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administração, de fazer a rede de agua do burica, a câmara entrar com o 

material e a prefeitura entrar com a mão de obra, que faz anos que tem o poço 

pronto e não conseguiam recurso para fazer, algumas ruas que faltam 

calçamento, o projeto do asfalto vai ser a continuação do que passa na frente 

da câmara até a rotula, para deixar pronta as duas que faltou para chegar até a 

avenida, com a colaboração e a economia dos vereadores da pra se fazer os 

projetos, que não é uma obra do presidente, mas sim dos vereadores, que 

contribuem pra isso, que se seguir nessa linha o município só tem a ganhar, 

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

presidência ao Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva; O Presidente 

em seguida iniciou o PERÍODO DA ORDEM DO DIA: No decorrer da Sessão, 

foram analisados, as Indicações e os Projetos de Leis: Projeto de Lei Nº 

009/2019 “Institui a gratificação por desempenho de atividades do Poder 

Legislativo a servidores do Poder Executivo e dá outras providências”, a qual 

foi baixada na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Indicação nº 

001/2019, “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 estava baixada na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação, onde recebeu parecer favorável e aprovado por 

unanimidade dos votos; 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 estava baixada na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável e  aprovado 

por unanimidade dos votos; 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 estava baixada na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação, onde recebeu parecer favorável e aprovado por 

unanimidade dos votos; 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 estava baixada 

na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer 

favorável e aprovado por unanimidade dos votos; Projeto de Lei Nº 029/2018 

que  “ Institui o registro eletrônico da efetividade funcional dos servidores do  
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município de Inhacorá e o banco de horas aos servidores que realizem 

atividades extraordinários de interesse publico e caráter excepcional e dá 

outras providências”, o qual estava baixado na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, onde foi feito o pedido de vistas pela vereadora Inês dos 

Santos Bueno; 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 estava baixado na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação, onde recebeu parecer favorável e aprovado por 

unanimidade dos votos; 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 estava baixado 

na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer 

favorável e aprovado por unanimidade dos votos; Projeto de Lei Nº 004/2019, 

protocolado sob mesmo número, que “Autoriza a desafetação de imóveis 

públicos do loteamento santo expedito I e posterior outorga de escritura pública 

aos contratantes e dá outras Providências” o qual estava baixado na Comissão 

de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer favorável e 

aprovado por unanimidade; 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 qual estava baixado na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação, onde recebeu parecer favorável; 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 estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, onde recebeu parecer favorável e aprovado por unanimidade dos 

votos; 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, onde foi pedido 

vistas pela vereadora Veranice Santos Rolim; O Presidente deu por encerrada 

a Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 27 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.  

 


