
 

 

ATA Nº 04/2019 

Aos nove dias do mês de abril 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 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 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 do acontecimento em Catuipe da 

estudante que foi violentada e assassinada pelo motorista do transporte 

escolar, o vereador disse que é um acontecimento que abala toda a região e 

pediu a Deus que não deixe isso acontecer em nenhum lugar, que tire da 

cabeça das pessoas todas as ideias diabólicas e maldosas, que tem que 

buscar a Deus todos os dias que esse é o caminho, o vereador agradeceu a 

Deus pela colheita, que foi uma boa safra, que tudo se encaminhou bem, o 

vereador disse que fica feliz que as estradas estão sendo feitas na medida do 

possível, agradeceu pela chuva, 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, falou do acontecimento em Catuipe, a vereadora falou que se as 

pessoas não estão de bem com Deus acontece muitas coisas ruins, que tem 

que ter uma religião, que a maldade está em todos os lugares, falou das 

estradas, que ela passou e viu que as estradas estão patiadas, que isso fica 

feio para o município, a vereadora disse que tinha dois senhores da ponte da 

luminata falando do patroleiro, mas que ela acha que a culpa não é do 

patroleiro, mas sim de quem manda fazer o serviço nas estradas, a vereadora 

pede que na medida do possível possa se arrumar as estradas que ainda falta 

no município, pra finalizar agradeceu pelo espaço; O Vereador Roque Clairto 

da Silva dispensou a palavra; A Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao 

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

fez presente na sessão, falou do acontecimento em catuipe, dos casos de 

feminicidios que acontece no brasil, que se a mulher em casa não está sendo 

respeitada, maltratada, que tome providências, que leis existe para amparar a 

mulher, que as pessoas não se omitam quando verem, a vereadora pediu a 

Deus que ilumine todas as famílias, agradeceu ao presidente pelo convite de ir  
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fazer um curso em Porto Alegre, que esclarece muitas coisas para os 

vereadores, de como fazer e tomar decisões, que ela escutou no curso que é 

obrigação do poder executivo fazer os passeios do município, pra finalizar 

desejou uma boa sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos Rolim 

dispensou a palavra; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao 

presidente, aos vereadores de diferentes bancadas, aos servidores da câmara, 

a comunidade que se fizeram presente na sessão, falou do acontecimento em 

catuipe, o vereador disse que ele sempre fala com as pessoas que ele leva na 

saúde que o que seria do mundo sem a religião, que o ser humano ia ser uma 

tropa de bicho, que as pessoas iam estar perdidas, o vereador pediu a Deus 

que ilumine a cidade de Inhacorá, o vereador falou do acontecimento na escola 

do IFE de santo augusto de um aluno que ameaçou a escola, o vereador falou 

da colheita, que foi uma boa safra, das estradas que estão sendo feitas, que 

tem por fazer muita coisa, que estão fazendo a estrada na luminata, o vereador 

disse que passou na estrada onde a vereadora Inês falou que estava patiada, 

mas que ele achou que foi o carregador que tapou uma valeta, por isso das 

marcas na estrada é da concha do carregador, 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, o vereador disse que esteve acompanhando a secretaria de obras, na 

localidade da ponte da luminata, que foi feita a estrada da divisa de são valério 

até os eucaliptos da propriedade do Sr. Betio, que está sendo tudo 

encascalhado, e que na parte da tarde iriam arrumar a estrada que dá acesso a 

propriedade do Sr. Paulino, que isso já era uma reinvindicação de muito tempo, 

pelos produtores de leite, que ficou uma estrada muito boa, o vereador falou 

que o secretário de obras lhe informou que a próxima estrada que vai ser 

arrumada é a que vai para o rincão dos Pacheco, que vai ser feita toda a 

estrada, que a maioria das estradas estão sobre controle, que a que falta ainda 

fazer é a estrada que vai para a propriedade do vereador Edelvan, o veerador 

falou da reunião que esteve na secretaria de educação,  do conselho da 

educação, que tinha vários assuntos, mas que tinha uma notícia, que é a 

licitação para o piso da quadra, com a tela ao redor e com a pintura, para as 

crianças poderem usar, o vereador informou que na secretaria da saúde 

encontra-se mais um médico trabalhando, do programa mais médicos, pra 

finalizar desejou uma boa sessão a todos; O Vereador Edelvan Cossetim da 

Silva dispensou a palavra.  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, o vereador falou do curso em Porto Alegre, que o inlegis é bom  
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os cursos, com professores qualificados, que ensinam como fazer as coisas 

certas, que o que se aprende ninguém pode tirar na vida, 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: Indicação 008/2019 “ Que a administração Municipal viabilize 

um estudo com possibilidade de criação de serviços de fornecimento de 

lanches e bebidas, serviços terceirizados na praça municipal, sugere-se a 

abertura de um edital para que os interessados possam se habilitar e concorrer 

e administrar esses serviços ”, a qual foi baixada na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação; Ementa do Projeto de Lei 010/2019 “ Autoriza o Poder 

Executivo a conceder desconto do pagamento do IPTU 2019 e da outras 

providencias”, a qual foi baixada na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação; Ementa do Projeto de Lei 011/2019 “Altera o dispositivo da Lei 

Municipal 765/2018 e da outras providencias”, a qual foi baixada na Comissão 

de Orçamento, Finanças e Tributação; O Presidente deu por encerrada a 

Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 30 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.  

 

 

 


