
 

 

 

ATA Nº 05/2019 

Aos trinta 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: 

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, a vereadora disse que sabe da preocupação de cada pessoa do 

município com o pagamento da agua da corsan, mas que a comunidade pode 

contar com a vereadora para melhorar a situação que está acontecendo no 

município da corsan, que tem que ter uma resposta e uma solução para ajudar 

a comunidade que é muito carente, falou que teve contas com valores 

absurdos para os munícipes, a vereadora falou da falta de professores, pra 

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

Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao presidente, aos vereadores e 

vereadoras de diferentes bancadas, a comunidade que se fizeram presente na 

sessão, o vereador falou que quanto mais força tiver  vai ser conseguido 

derrubar o projeto, também disse que ele não é contra a corsan, que ele acha 

que quando foi mandado o projeto foi com intuito de melhoria para o município, 

o vereador disse que quando foi ver o projeto aprovado, tinha uma emenda que 

inibia a corsan de fazer o que está fazendo, que está sendo complicado a 

maneira que a corsan está fazendo as cobranças, que tem casas com o 

hidrômetro fechado e está sendo cobrado um valor muito alto, que a corsan se 

logra pro eu lado, que parece que é de proposito, o vereador disse que se 

todos os vereadores pegarem juntos não tem como derrubar o projeto, pra vim 

um novo projeto pra câmara pra contratar a corsan, pra não ser da maneira que 

está sendo feita, o vereador disse que o projeto da corsan está irregular, que a 

tramitação do projeto não foi feita da maneira correta, o vereador disse que 

está para defender os interesses da comunidade, pra finalizar agradeceu pelo 

espaço; A Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao presidente, aos 

vereadores, aos servidores da câmara, a comunidade que se fizeram presente 

na sessão, a vereadora disse que é uma ótima discussão sobre o projeto da 

corsan, que é só assim pra conseguir se entender, que tem que se unir para o  
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bem da comunidade,   vereadora disse que quando ela aprovou o projeto seria 

para uma melhor qualidade da agua, mas que jamais pensou teria problema, 

que todos os vereadores que aprovaram o projeto foi pensando no melhor, a 

vereadora disse que espera que se consiga a chegar em um consenso para o 

bem da comunidade, a vereadora desejou um feliz dias das mães para todas 

as mães do município, com muita paz, saúde e alegrias com as suas famílias, 

pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos 

Rolim saudou ao presidente, aos vereadores de diferentes bancadas, a 

comunidade que se fez presente na sessão, a vereadora disse que é muito 

importante que a comunidade participe das sessões para saber como se 

conduz os trabalhos na câmara, que ela fica feliz quando tem debate, que só 

tem a engrandecer e somar para que as coisas melhores aconteçam, deixou os 

documentos do projeto da corsan a disposição para comunidade pegar para 

melhores informação, a vereadora se colocou disposição da comunidade, que 

tem problema, que culpado teve sim, mas que tem que ter solução, a 

vereadora disse que vai a porto alegre reivindicar a favor da comunidade, junto 

a diretoria comercial do colegiado da corsan, que vai trocar ideias para que 

tenha êxito para o melhor, que ela já conversou por telefone e que eles já estão 

sabendo o que está acontecendo no município, que conversando com bom 

entendimento e educação tudo se resolve, a vereadora falou que ela foi eleita 

para fazer as coisas melhores para o povo, para o município, que o eu não 

pode existir, mas que sim o nos, pra todos, se colocou a disposição ao 

vereador Roque, desejou um feliz dia das mães, com muitas bênçãos, a 

vereadora disse que recebeu um oficio do gabinete do deputado Dirceu 

Ronaldo Nogueira, o qual leu na sessão, que fala da destinação de emenda 

parlamentar de asfalto, a vereadora disse que fica muito feliz e que vê que 

todos os vereadores de diferentes bancadas estão buscando coisas que venha 

a melhorar a vida dos munícipes de Inhacorá, pra finalizar desejou uma boa 

sessão a todos; 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, o vereador falou do projeto 

da corsan e explicou como é feito o procedimento dos projetos até a votação e 

depois de aprovado, o vereador disse que é inédito o que aconteceu com 

projeto, que é chato, que parece que os vereadores fizeram errado no dia da 

aprovação, que oito vereadores votaram a favor do projeto e só ele votou 

contra, que foi aprovado uma emenda e não foi mandado pra prefeitura, que 

quem está pagando o preço do erro é a população, o vereador disse que  



 

 

ATA Nº 05/2019 - FOLHA 03 – CONTINUAÇÃO 

acredita que foi feito de má fé, que foi mandado projeto pela metade, que se 

fosse feito certo a corsan ia acatar, que a comunidade tem que saber isso e 

esclarecer, que as pessoas carentes do município não conseguem pagar a 

agua, o vereador desejou um feliz dia do trabalhador, o vereador leu uma 

mensagem para todas as mães, 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, falou do 

projeto da corsan, falou das escolhas dos eleitores quando elegem um 

vereador é para representar bem, disse que ele como vereador procura não 

cometer erros, que se ele cometer erros quer que cada eleitor que votou nele 

vá até a sua casa para cobrar, que quando uma pessoa é eleita para 

representar o município em qualquer cargo, busca quando não sabe ajuda na 

parte jurídica para ter auxilio, que foi um erro que foi cometido que a população 

está pagando, que a comunidade precisa saber quem é os culpados, que na 

câmara é votadas as coisas que reflete no dia a dia, que os vereadores atuais 

tem que derrubar as coisas mau feitas no passado, o vereador disse que fica 

entristecido com cada munícipe por estar pagando altos preços nas aguas, por 

causa do erro do passado, que quem errou tem que se retratar pra 

comunidade, pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; O Vereador 

Edelvan Cossetim da Silva saudou ao presidente, aos vereadores, aos 

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

vereador disse que tem que achar uma solução para ajudar a comunidade com 

o projeto da corsan, disse que vai ter um abaixo assinado para as pessoas 

assinarem, para tentar mudar o projeto da corsan, o vereador falou de uma 

emenda do Senador Paim no valor de cem mil reais para a saúde para o 

município de Inhacorá, o vereador parabenizou a todos os vereadores por cada 

um estar buscando emenda para o bem do município, 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 dos debates que teve na 

sessão, mas que é com boas intenções para achar algum resultado com a 

corsan, o vereador disse que quem vai ganhar com tudo isso é comunidade, 

que vai ser feito o possível para acertar essa situação, que toda a comunidade 

está sendo atingida, o vereador disse que se a lei está errada vai ser 

conseguido derrubar, mas senão parte dela iram conseguir anular, o vereador 

desejou feliz dia do trabalhador para todos os pais de família, desejou feliz dia 

das mães para todas as mães, 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  
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vereadores, aos servidores da câmara, a comunidade que se fez presente na 

sessão, o vereador falou do projeto da corsan, da emenda que foi aprovada 

isenta só a taxa de cobrança de ligação, que é só os cinquenta e cinco reais, 

que a taxa mensal vai continuar sendo cobrada,  o vereador disse que acredita 

que não foi feito de má fé o erro do projeto, de má intensão, mas que a pessoa 

que fez se passou, mas que o problema existe e tem que resolver, o vereador 

informou aos motoristas que o projeto do aumento não veio ainda, desejou um 

feliz dia do trabalhador para todos os trabalhadores da comunidade de 

Inhacorá, desejou um feliz dias das mães para todas as mães do município, 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 seguintes matérias : Indicação 009/2019 “”, a qual foi 

baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei Nº 

012/2019 “ Autoriza a Obrigatoriedade na rede municipal de ensino da adoção 

de treinamento de profissionais para a prevenção de acidentes e atendimento 

de primeiros socorros e da outras providências”, a qual foi baixada na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei Nº 013/2019 

“Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio de Cooperação Técnica e 

Operacional com o Município de Chiapetta/RS”, a qual foi baixada na Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação; 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 

estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ode recebeu 

parecer favorável e foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos 

votos; Projeto de Lei 010/2019 “ Autoriza o Poder Executivo a conceder 

desconto do pagamento do IPTU 2019 e da outras providencias”, a qual estava 

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

parecer favorável, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos 

votos; Projeto de Lei 011/2019 “Altera o dispositivo da Lei Municipal 765/2018 e 

da outras providencias”, a qual estava baixado na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação, onde recebeu uma Emenda de Iniciativa da Comissão 

de Orçamento, Finanças e Tributação constituída pelos vereadores, Roque 

Clairto da Silva, Edelvan Cossetim da Silva e Elésio Roberto da Silva em que 

altera o Art 1° do referido Projeto, colocado a Emenda em votação foi aprovada 

por unanimidade de votos, seguindo colocado o Projeto em votação modificado 

pela Emenda foi aprovado por unanimidade dos votos; 
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O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o 

próximo dia 07 de Maio 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. 

 

 


