
 

 

ATA Nº 03/2019 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, quarta-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 Edelvan Cossetim da Silva saudou ao presidente, aos 

vereadores, a comunidade que se fez presente na sessão, cumprimentou e 

parabenizou a comissão organizadora da feicorá,  a qual estava muito bonita, 

que está repercutindo muito na região, que foi um belíssimo evento, o vereador 

falou da empresa de bloco que tinha no Inhacorá, o qual um dos proprietários 

era seu primo, que foi ajudada pelo município e não foi pra frente, que não teve 

sucesso, o vereador disse que conversou com seu primo e o mesmo informou 

que quando foi procurado para colocar a empresa, a promessa era que a 

prefeitura ajudasse com aluguel, mas que além disso ajudaria na compra de 

materiais, mas que quando ele instalou a maquina pra fazer um buraco 

levavam uma ou mais semana para ele poder colocar a maquina, que quando 

era espaço para outros materiais levava mais um mês para lhe atender, que na 

conversa para colocar a empresa foi uma coisa e na pratica foi outra, que foi 

por isso que a empresa não deu certo, o vereador disse que só falou isso para 

dar uma satisfação pra comunidade do acontecido, pra finalizar agradeceu pelo 

espaço; O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou ao presidente, aos 

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

que se fez presente na sessão, o vereador falou sobre a feira, que foi uma 

brilhante feira, com muito sucesso, que pra chegar a isso precisou de apoio, de 

pessoas que trabalhassem e se empenhassem para a que a feira tivesse 

sucesso e brilhantismo, falou do apoio da câmara, através do presidente que 

ajudou, do apoio da comissão organizadora, que a vereadora Veranice foi uma 

das que puxou a frente para buscar recursos para o acontecimento da feira, 

parabenizou aos demais integrantes da comissão organizadora, que foi uma 

feira muito bonita, o vereador falou do show do evangelista Rogerio brito,  que 

foi muito lindo, que vale apena ir pra ver, agradeceu aos vereadores por terem 

aceitado a mudar o dia da sessão, devido ter consulta do seu filho, pra finalizar 

agradeceu pelo espaço; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao  
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presidente, aos vereadores, aos servidores da câmara, as pessoas da 

comunidade que se fizeram presente na sessão, parabenizou a comissão 

organizadora da feicorá, a qual estava muito bonita, que todas as 

apresentações estavam bonitas, que quem participou da feira saiu satisfeito, 

porque tinha shows para todos os gostos, a vereadora falou da presença dos 

deputados que estiveram presentes da feira, falou que é muito satisfatório 

receber essas pessoas que vem trazer apoio ao município, a vereadora 

reforçou o pedido para fazer as estradas, pediu ao presidente que converse 

com o secretario de obras e reforce o pedido para que faça a estrada que 

passa na olaria do Sr. Eliseu Pacheco, que está critica a estrada, para os 

agricultores passar com suas cargas de soja, que está sendo uma safra muito 

boa, pra finalizar agradeceu pelo espaço; O Vereador Roque Clairto da Silva 

saudou ao presidente, aos vereadores de diferentes bancadas, aos servidores 

da câmara, a comunidade que se fez presente na sessão, parabenizou pela 

organização da feira, agradeceu e parabenizou a vereadora Veranice 

juntamente com a comissão organizadora da feicorá que foi uma bela feira, 

agradeceu ao presidente pela colaboração para o acontecimento da feira, a 

qual a câmara estava presente na feira com seu estande, o vereador disse que 

foi uma feira muito linda, que os municípios da região se fizeram presente, que 

o comentário da feira está muito bom, o vereador parabenizou de coração pela 

organização da feira, o vereador falou de licitação, falou que conseguiu uma 

emenda pra saúde, no valor de cem mil reais com o deputado Estede, que está 

encaminhada uma emenda de cem mil reais pra agua na ponte do burica, que 

só depende de documentos pra analise de agua, que no seu mandato de 

vereador vai trazer aquilo que ele puder, pra finalizar agradeceu pelo espaço; A 

Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao presidente, aos vereadores, aos 

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

desculpou com os vereadores pela confusão que ela fez no dia da sessão, 

cumprimentou e parabenizou a comissão organizadora da feira, que estava 

muito bonito, que todas as pessoas que estiveram presente na feira falam bem, 

que foi uma estrutura bem organizada, parabenizou a administração pela feira, 

as soberanas da feira, a vereadora disse que fixa satisfeita quando as coisas 

acontecem e da tudo certo, que é o nome de Inhacorá que fica bem falado na 

região, com a grandeza de trabalho, reforçou o pedido para que façam a 

manutenção das estradas que falta no município, a vereadora parabenizou pelo 

trabalho que foi feito nas estradas e que continue trabalhando na parte que 

falta, parabenizou a secretaria da saúde pelo veículos recebidos, a vereadora 

falou da van que está na oficina do costinha, que levem em uma 

concessionaria para que se faça uma revisão bem feita, que é um beneficio  
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para a saúde, pra finalizar agradeceu pelo espaço e 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,  agradeceu ao presidente pela parceria na feira, as 

empresas e pessoas que ajudaram, que não fosse eles a feira não tinha 

acontecido, agradeceu a presença dos vereadores  que se fizeram presente na 

feira, ao publico, as cidades vizinhas que vieram visitar Inhacorá, que é bom 

para inhacorá que se leva de uma imagem boa, que pra acontecer a feira foi 

um conjunto, com apoio do poder publico, executivo, legislativo, dos 

secretários, funcionários, e todas as pessoas que se envolveram para que isso 

acontecesse, a vereadora disse que fica feliz por comentários bons, que foi 

feito pensando no bem estar de todos, que se fica feliz quando acontece dentro 

daquilo que é esperado, que foi superado as expectativas, a vereadora disse 

que haverá outros eventos, a vereadora disse que foi feita a feira contemplando 

todas as classes, que o mais importante foi tudo de graça, que ninguém pagou 

nada pra participar da feira, falou que lhe ligaram para saber se os brinquedos 

da praça era de graça, mas que não era porque foi pago o espaço pelo 

proprietário, mas que essa pessoa intendeu, que a feira foi feita porque o povo 

é merecedor, que a diversão também faz parte, a vereadora agradeceu a todas 

as pessoas que contribuíram para que a feira acontecesse, falou que esteve 

com as soberanas na capital, para convidar os deputados, agradeceu pela 

presença do deputado Dirceu, a deputada Zila, o deputado Ernani, o deputado 

Pompeo de Mattos, que se comprometeu de mandar alguma coisa para o 

município, o deputado Pedro, e o assessor do Onix Lorenzoni que é o chefe da 

casa civil, que enviou dois carros pra saúde, a vereadora disse que vai vir uma 

van no valor de duzentos e cinquenta mil do Lazier Martins, a vereadora falou 

das licitações, que é muito importante fazer as licitações, pra finalizar 

agradeceu pelo espaço e desejou uma boa sessão a todos; O Vereador 

Arnaldo Mariano de Oliveira agradeceu a Deus pelo acontecimento da feira 

no município, que não choveu em todos os dias, que é um privilegio acontecer 

a feira dessa maneira, que o pessoal que está colhendo estão fazendo uma 

safra seca, que todos os agricultores estão fazendo a colheita da maneira que 

todos desejam,  saudou ao presidente, aos vereadores de todas as bancadas, 

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

vereador agradeceu a todas as pessoas que se empenharam para o 

acontecimento da feira, que foi muito bem organizada e aconteceu tudo da 

maneira que deveria ser, agradeceu a comissão organizadora em nome da  
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vereadora Veranice, agradeceu as soberanas que trabalharam pelo município, 

para levar o nome de Inhacorá em toda a região, aos servidores do município 

que ajudaram, a população que ajudou de uma maneira ou outra para o 

acontecimento da feira, as cidades vizinhas que se fizeram presente, as 

empresas que ajudaram, o vereador falou que os shows foi uma coisa muito 

bonita, gratuito, onde as pessoas puderam conhecer artistas que só viam na 

televisão, agradeceu a presença dos deputados que se fizeram presente, de 

varias bancadas, de vários partidos, que fizeram muitas coisas bonitas na feira, 

falou dos dois carros que veio pra saúde, que se precisa de mais, parabenizou 

o deputado Onix Lorenzoni que mandou os carros, o vereador falou da 

inscrição do conselho tutelar, que está pouco os inscritos, o vereador falou que 

entrou em contato com deputado Dirceu, onde o mesmo vai tentar conseguir 

uma ambulância grande para o município, o verador falou da van que estava 

pra arrumar, que está pronta, que ele foi buscar, também falou da possibilidade 

de vir uma van nova do Lazier Martins, até a metade do ano, pra finalizar 

agradeceu pelo espaço; O Vereador Daniel Bertoldo Streit Saudou ao 

presidente, aos vereadores, aos servidores da câmara, a comunidade que se 

fez presente na sessão, cumprimentou os funcionários da prefeitura, que 

fizeram com que a cidade fosse mais acolhedora nos dias da feira, que os 

visitantes acharam a cidade mais nova e bonita, que viram umas quadras com 

asfalto, que deixou a cidade mais bonita, o vereador disse que só se ouviu 

elogio da cidade, da feira maravilhosa que aconteceu, que ele fica muito feliz 

com isso, que a comissão organizadora em nome da vereadora Veranice 

fizeram um bom trabalho, um ano buscando patrocínio, buscando expositores, 

buscando pessoas para prestigiar a feira, disse que ele fica muito feliz quando 

estava nos shows na feira, que quando um cantor cantava uma musica 

conhecida podia se ver a emoção das pessoas em cantar junto, que ele se 

sente muito feliz de poder proporcionar juntamente com a administração, os 

vereadores, o momento de lazer, agradeceu aos funcionários da saúde, que 

estavam pronto pra atender nos dias da feira, agradeceu a todos os 

expositores que estavam na feira, falou da colheita, que a safra vai ser 

razoavelmente boa, que não aconteça nada de ruim a aquelas que estão 

trabalhando na lavoura, falou que algumas pessoas lhe ligaram para dar os 

parabéns pelas as estradas, mas que ele sabe que algumas não estão muito 

boas, que podem ter ficado esquecido nesses dias, mas que no geral as 

estradas estão boas, o vereador pede que a secretaria de obra olhe esses 

lugares que ainda falta arrumar e que seja lembrado, o vereador falou do  
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encontro das mulheres na feira que foi muito organizado, do encontro dos 

prefeitos da Amuceleiro, onde veio prefeitos de varias regiões, que é muito 

importante, pra finalizar agradeceu pelo espaço 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, a comunidade que se fez presente, 

falou da reunião dos prefeitos da Amuceleiro, a onde que se consegue ver que 

o problema não é só no Inhacorá mas que é geral, falou do encontro das 

mulheres, cumprimentou a comissão organizadora em nome da vereadora 

Veranice, que se empenhou na feira, as soberanas pela bela divulgação na 

região, o vereador disse que foi um bom investimento a ajuda da câmara para 

a feira, que o município se engrandece com isso, o vereador disse que o 

encontro das mulheres estava muito bom e bem organizado, que os shows 

estavam muito bom, o vereador disse que se emocionou com show de 

abertura, que a pregação foi muito boa, que todos os dias tinha um show para 

cada publico, que sempre estava lotado, que foi muito bem pensado, que foi 

colocado uma pressão nos prefeitos da região, que Inhacorá está de parabéns 

por promover um evento tão grandioso, que foi muito bom organizado, mas que 

o único problema foi só de ser na safra, falou dos deputados que estiveram 

presente, 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, os Projetos de Leis: Ementa do Projeto de Lei Nº 

029/2018 que  “ Institui o registro eletrônico da efetividade funcional dos 

servidores do 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 recebeu parecer favorável da comissão 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 seletivo, e dá outras 

providências” o qual estava baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação, onde recebeu parecer favorável da comissão, o mesmo recebeu 

um Emenda de Iniciativa dos vereadores Arnaldo Mariano de Oliveira, Daniel 

Bertoldo Streit e Veranice Santos Rolim, á qual acrescentou incisos no Art 4° 

do referido Projeto, colocado o Projeto em votação modificado pela Emenda foi 

aprovado por unanimidade dos votos; Projeto de Lei Nº 009/2019 “Institui a  
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gratificação por desempenho de atividades do Poder Legislativo a servidores 

do Poder Executivo e dá outras providências”, a qual estava baixada na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer 

favorável da comissão e aprovado por seis votos a favor e três abstenções; O 

Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o 

próximo dia 09 de Abril 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.  

 

 


