
 

 

 

ATA Nº 06/2019 

Aos quatorze dias do mês de maio 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 Roque Clairto da Silva saudou ao presidente, aos vereadores de 

diferentes bancadas, a comunidade que se fez presente na sessão, o vereador 

falou que o projeto da corsan é uma polêmica, da maneira que a corsan está 

agindo no município, o vereador parabenizou o vereador Arnaldo quando votou 

contra o projeto, o vereador falou que tem casas que tem relógio e não estão 

ligadas e estão cobrando valores altos dos moradores, falou que a coisa mais 

ridícula o contrato feito com a corsan, que ele fosse o prefeito do município 

mandava parar imediatamente, terminava com o contrato, o vereador disse que 

o prefeito não mora no município, então não tem muita importância se está ou 

não a corsan no município, que é o fim da picada o que a corsan está fazendo 

no município, o vereador disse que foi no rádio, que fez denuncia no ministério 

público da corsan, que tem um baixo assinado na câmara, que se tem vereador 

que vai levar lá vai  ser ele, o vereador disse que não está fazendo política, 

mas que está defendendo os interesses da comunidade, disse que vai tomar as 

providencias que tiver que tomar com a corsan, que ele não vai mais esperar, 

disse que quer trocar umas ideias com om presidente sobre a corsan, o 

vereador disse que o projeto foi sancionado na integra, que não precisava ter 

vindo pra câmara, que foi sancionado como ele veio, que o projeto tramitou 

irregular na câmara, que não foi sancionado com a emenda, o vereador disse 

que os vereadores tem que vestir a camiseta pra defender a comunidade e não 

a camiseta da corsan, que estão ocupando toda a infraestrutura do município, 

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, a vereadora disse que foi muito bonito a atitude da 

ex-diretora Tamara fez, de levantar a cabeça e assumir o que fez, que mostrou 

que é uma grande mulher, a vereadora disse que também está do lado do 

povo, que quer o melhor pra cada um, que tem que achar um meio pra resolver  
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o problema do projeto da corsan, a vereadora disse que não é contra a corsan, 

mas sim contra qualquer tipo de abuso da corsan com a comunidade, com o 

abuso de diária, que pena que não falaram no município de inhacorá no jornal, 

que o município foi o que menos gastou diária no ano passado, que é uma 

vergonha o que os municípios estão fazendo com as diárias, que com certeza 

esse ano vai ser economizado, falou que ela é contra o projeto do aumento de 

diária, que o município não está preparado pra esse aumento de diária, que o 

vereador economizando ajuda a comunidade, a vereadora disse que é contra 

os exageros, pra finalizar agradeceu pelo espaço e 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 na sessão mais uma vez está sendo debatido o 

projeto da corsan, que na gestão passada ela nunca negou, que já era 

vereadora, que o projeto foi aprovado e a maioria achava que o projeto era 

importante, que foi oito votos a favor e um voto contra, a vereadora disse que 

não quer justificar mas que entendendo que tinha uma agua de péssima 

qualidade, mas que hoje tem uma agua tratada, da inadimplência que havia no 

município, que já estava sendo apontado pelo tribunal de contas por renúncia 

de receita, porque a grande maioria não pagava a água, que na época os 

valores eram baixos, que vendo isso e se preocupando com a saúde pública, a 

vereadora disse que esteve conversando com os responsáveis pela corsan 

juntamente com o presidente da câmara, que a corsan disse que prova que os 

canos que tem no município não são cancerígenos, que é o que eles 

passaram, a vereadora disse que só se ficou sabendo sobre projeto devido a 

essas polemicas, que se não tivesse dado polemicas, ninguém saberia desse 

projeto, que foi aprovado na integra, a vereadora disse que o problema tem, 

mas que nada que uma boa conversa pra ver o que vai ficar melhor para a 

comunidade, a vereadora disse que é um absurdo o valor que a corsan está 

cobrando a comunidade, que tem problemas e eles tem que resolver, a 

vereadora disse que o projeto só aconteceu por causa da inadimplência, a 

vereadora disse que está preocupada, que quando o projeto veio da 

administração passada era pra que desse certo, mas que infelizmente 

aconteceu isso, que tem que tomar um rumo pra resolver, para as coisas 

melhorar, a vereadora se colocou à disposição da comunidade, pra finalizar 

agradeceu pelo espaço e 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 fez  
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presente na sessão, em especial ao seu irmão que estava presente na sessão, 

o vereador falou do projeto da corsan que ele votou contra porque ele estava 

vendo essa situação que ia acontecer, o vereador deixou registrado que na 

sessão passada ele falou que a administração passada errou, que nenhum 

momento ele citou o nome de pessoa nenhuma, o vereador acha que cada 

projeto aprovado na câmara vai de volta para o prefeito, que ele duvida que 

cada prefeito não fica ansioso pra ver os projetos que são aprovados ir de volta 

pra ver se foi aprovado da maneira que veio de lá ou modificado pelos 

vereadores com emenda, que estão querendo jogar ele contra a família  da 

servidora que trabalhava na câmara, o vereador disse que cada uma que faz 

seu trabalho é responsabilizado por isso, que ele não se preocupa com o que 

as pessoas pensam ao contrario ou tentar prejudicar alguém, que na sua fala 

ele nem pensou em funcionário que trabalhava na época, mas que faltou um 

pouco mais de atenção de quem recebeu o projeto de volta com a emenda 

aprovada pelos vereadores, o vereador disse que desde quando ele entrou 

como vereador tentou ajudar a comunidade e não olhou para quem estava de 

prefeito, que a intensão dele é ajudar o município com o seu trabalho, 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, o vereador falou que 

pediu esclarecimento na sessão passada sobre o erro que foi cometido no 

projeto da corsan, o vereador falou que se o projeto tivesse ido com a emenda  

a corsan não teria vindo para o município, que a corsan tem que sentar pra ver 

os problemas causados e tentar resolver, o vereador disse que não é a favor 

do povo e nem contra o povo, mas sim pelo correto, porque cada um sabe o 

que gasta de água, que tem como solucionar os problemas, o vereador disse 

que tem que acertar o valor correto, o que cada um gasta, que tem que ver a 

situação do carente, do não muito carente e de quem tem condições, que tem 

que separar as faixas de preço, para ver o que cada um vai poder  pagar, o 

vereador disse que morou em chiapetta e lá já era da corsan a anos atrás, que 

tem que cobrar as análises de agua, porque todo mês é feito as análises de 

dois poços da cidade, que é feita a coleta duas vezes ao mês, para levar para o 

laboratório, que pelo que lhe falaram a água melhorou a qualidade, que tem 

problemas que tem que comunicar a corsan, o vereador disse que espera 

quando entra uma nova administração sempre tenha uma melhoria, que na 

administração passada pensou em melhorar quando colocou a corsan, que 

jamais ia causar um mau para a população, que agora cabe ao prefeito da  
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gestão atual pedir esclarecimento para a corsan pelos erros que está 

acontecendo, o vereador acha que as diárias são bem aplicadas, que dá 

bastante resultados com buscas de emendas com deputados e ministros, que 

tem o tribunal de contas que analisa se está certo ou errado, 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, agradeceu a ex-diretora executiva 

por ter ido esclarecer pelo projeto da corsan, o vereador falou que quando 

eleito é para defender o povo, para fiscalizar e cobrar as necessidades da 

população, se colocou à disposição para levar o baixo assinado sobre o projeto 

da corsan, o vereador disse que está sendo ajustado o projeto da rede de água 

na ponte do buricá, que já tem o poço perfurado, para beneficiar treze famílias 

que moram na comunidade, 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, agradeceu a ex-diretora executiva pelos seus esclarecimentos, que as 

vezes por ser seres humanos acaba cometendo alguns erros, o vereado falou 

que todos os vereadores estão empenhados a favor da comunidade, para que 

se resolva problemas burocráticos da corsan, pela falha de não ter ido com a 

emenda aprovado pelos vereadores no projeto, que já foi questionada ao 

ministério público pelo vereador Roque, com provas e documentos, o vereador 

disse que a comunidade só tem a ganhar com isso, que os mais carentes são 

os que mais estão sentindo e estão preocupados, que tem problemas que a 

corsan vai ter que resolver, ficando ou não no município, que cada um vai ter 

que fazer a sua parte para o bem da comunidade, pra finalizar agradeceu pelo 

espaço e desejou uma boa sessão a todos; 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 fez 

um pedido ao secretário de obras através do presidente, que o local onde a 

comunidade descarta os lixos das suas residências está cheio, que a última 

vez que foi recolhido foi no natal, que possa ser feita a retirada do lixo para não 

começar a criar bichos, a vereadora falou do projeto da corsan no qual ela foi 

bastante lesada na sessão passada por ter siso presidente no ano que o 

projeto foi enviado para a câmara, que teve politicagem, para saber quem foi a 

pessoa que cometeu o erro no projeto, que o vereador Arnaldo falou na sessão 

passada que foi feita de má fé, mas que ela nas condições de presidente 

jamais faria de má fé, que ela está do lado do povo, que vai fazer o possível  
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para resolver o problema, a vereadora disse que jamais vai fazer fofoca de 

alguém da comunidade, agradeceu a ex-diretora executiva pelos 

esclarecimentos feitos na sessão, que quando foi diretora fez um bom trabalho, 

de muita confiança e pelo certo, a vereadora disse que tem que tentar resolver 

os problemas para o bem da comunidade, pra finalizar 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 

na sessão, agradeceu a ex-diretora executiva pelos esclarecimentos feito na 

câmara, o vereador falou que tem que resolver o problema da corsan do 

município sem polemizar, jogando a comunidade contra os vereadores, o 

vereador disse que o projeto nunca saiu da câmara, que as duas vias estavam 

na câmara, que no dia após a sessão é mandado um oficio informando as 

matérias que é aprovada na câmara, pra finalizar agradeceu pelo espaço; 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 Nº 

010/2019 “Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, 

providencie a revisão na rede elétrica bem como a colocação de novas 

lâmpadas sendo que já possui postes sem necessidade de acrescentar os 

mesmos, nas proximidades da Rua Fernando Gomes e Antônio Rodrigues de 

Matos”, a qual foi baixada na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; 

Indicação Nº 011/2019 “Que o Executivo Municipal, juntamente com a 

Secretaria Municipal  de Saúde providencie a contratação de um Farmacêutico 

para atender na farmácia da Unidade Básica de Saúde”, a qual foi baixada na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Indicação Nº 012/2019 “Que o 

Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, 

providencie um sistema para coletar agua da chuva da cobertura do ginásio de 

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

Tributação; Indicação Nº 009/2019 “Que o Executivo Municipal através da 

Secretaria de Obras providencie a adequação da rede de água na localidade 

de Rincão dos Loureiros, mais precisamente na residência do Sr. Estevão 

Megier, visando que com isso se resolva o problema da falta de água na 

residência em fomento”, a qual estava baixada na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável da comissão e aprovado 

por unanimidade dos votos; Projeto de Lei Nº 012/2019 “Autoriza a 

Obrigatoriedade na rede municipal de ensino da adoção de treinamento de  
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profissionais para a prevenção de acidentes e atendimento de primeiros 

socorros e da outras providências”, a qual estava baixada na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável da comissão 

e aprovado por unanimidade dos votos; 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”, a qual estava baixada na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável da comissão e aprovado 

por unanimidade dos votos; O Presidente deu por encerrada a Sessão, 

marcando a próxima sessão para o próximo dia 29 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.  

 

 


