
 

 

 

ATA Nº 07/2019 

Aos vinte e nove 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: 

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

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

vereadora agradeceu a presença do Secretário de Obras que esteve fazendo 

um relato do seu trabalho realizado até o momento e dando explicações, a 

vereadora pediu ao presidente que envie os votos de pesares a família 

enlutada do Sr. Antônio Daronco, 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, agradeceu a presença do secretário de Obras e parabenizou pelo 

trabalho que está realizando no município, a vereadora disse que toda a vez 

que precisou dos trabalhos do secretário sempre foi bem atendida, que é uma 

secretaria com muitas demandas, a vereadora pediu ao secretário que participe 

de mais vezes das sessões, a vereadora disse que postar as coisas na rede 

social é um direito de cada um, mas que quando postada na internet vai para o 

mundo inteiro e se tem alguma pessoa que tem interesse em vir morar no 

município, já vai pensar muito antes de vir, que já é difícil conseguir uma 

empresa pra vir para o município, fica ainda mais difícil com uma série de 

coisas postada na internet, a vereadora disse que não está dizendo que não 

tem que fazer o que está errado, mas que indo em cada secretaria buscar 

pedido, é de grande valia e quem ganha é o município, pediu ao presidente que 

envie os votos de pesares a família Daronco, pelo falecimento do Sr. Antônio 

Daronco, 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 fez presente na 

sessão, agradeceu a presença do secretário de obras, o vereador disse que 

fica satisfeito com o trabalho desenvolvido pelo secretário, que faz o possível 

para atender a comunidade de Inhacorá, parabenizou e agradeceu a  
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administração por dar o respaldo ao secretário, o vereador disse que o 

secretario está bem servido de funcionários, que fazem o possível para lhe 

ajudar, o vereador falou do bueiro na frente do ginásio, que está muito perigoso 

algum veículo se acidentar, o vereador disse que quem tem que fazer esse 

reparo é a empresa que fez o asfalto, o vereador disse que não tem que dizer 

amem para as empresas porque se não fazem o que querem, que as obras 

públicas tem que fiscalizar, falou também que se informou sobre o asfalto da 

RS, que é só comprar os materiais que eles vem ajudar, reforçou o pedido que 

envie os votos de pesar para a família do Sr. Antônio Daronco e que envie os 

votos de pesar a família do Sr. Valdir pelo seu falecimento, 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, agradeceu ao secretário de obras pelas explicações e 

esclarecimento no seu trabalho, o vereador falou que vai ter que mudar os 

métodos de reclamações, que ele fala para o prefeito que escuta e não está 

repercutindo as suas reclamações, mas que ele vai conversar com os 

secretários e fazer suas reclamações, o vereador falou dos entulhos que é um 

atrapalho na cidade, que é colocado nos dias depois que passa o caminhão, o 

vereador disse que as empresas que trabalham no município estão deixando a 

desejar no município, que a RGE causou uma serie de transtornos, que 

mudaram os postes, o vereador falou sobre a corsan que não termina mais as 

valetas nas ruas, que são abertas para arrumar vazamentos, pra finalizar 

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

dispensou a palavra; O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou ao 

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

fez presente na sessão, agradeceu ao secretário de obras, pelas explicações 

de serviços prestados durante dez meses que ele está à frente da secretaria, 

que é uma secretaria muito importante, que o secretario é cobrado pela 

comunidade, quando a estrada não está boa, quando precisa cascalhar, que as 

vezes nas sessões é cobrado, mas que não chega até o secretário, mas que 

tem que ter uma conversa para resolver os problemas no município, para o 

crescimento do município, que se o asfalto está ruim imagina as estradas de 

chão, que depende de manutenção toda hora, parabenizou ao secretário pelo 

trabalho, que tem uma equipe boa que ajuda, que fazem as coisas funcionar, o 

vereador disse que teve indicações que ele pediu e que o secretário fez, o 

vereador agradeceu aos vereadores pela cedência na mudança de horário da 

sessão, pra finalizar agradeceu pelo espaço e desejou uma boa sessão a  
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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, agradeceu ao secretário de obras por se fazer 

presente na sessão para dar explicações na sessão, a vereadora falou de um 

bueiro na sua propriedade que tem que abrir, porque passa o transporte todos 

os dias, a vereadora falou que ligou na secretaria de obras e que o funcionário 

que lhe atendeu disse que tinha que falar com o secretário, mas que ela não 

teve retorno e acabou pagando o serviço particular porque senão eles iam ficar 

sem estrada, que cada um paga os seus impostos e tem direito daquilo que é 

preciso, a vereadora disse que deixa nas mãos do secretário pedidos da 

comunidade, que se puder fazer, vai ficar bom, que ela espera a ajuda do 

secretário, a vereadora pediu que envie os votos de pesares a família do Sr. 

Antônio Daronco, que foi uma pessoa que ajudou no município, pra finalizar 

agradeceu pelo espaço; O Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao 

presidente, aos vereadores, a comunidade que se fez presente na sessão, 

agradeceu ao secretário pela presença e pelas explicações feitas na sessão, o 

vereador disse que as vezes recebe bastante cobranças, mas que nem leva ao 

conhecimento do executivo ou secretario, porque as pessoas dizem que não é 

para identificar que foram elas que pediram, parabenizou o secretario pelo 

esforço, que não deixou que subisse para a cabeça o cargo de chefe, que tem 

uma equipe excelente na secretaria de obras para lhe ajudar, 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 servidores da câmara, a comunidade que se 

fez presente na sessão, parabenizou ao secretário de obras pelas explicações, 

que conversando e dialogando consegue resolver os problemas, falou da 

questão do atraso do asfalto, que foge do poder do município, que os valores 

estão na caixa, mas que não se sabe quando que vai ser liberado, pediu 

desculpas por não se fazer presente na conferência da saúde, que é uma 

reunião muito importante, onde é prestado conta da saúde, o vereador disse 

que na condição de presidente vai mandar os votos de pesares aos familiares 

do Sr. Antônio Daronco, e as familiares do Sr. Valdir, 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 013/2019 “ Que a Administração Municipal, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, faça um projeto de  
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implantação do NASF no Município. NASF é um projeto do Governo Federal 

que Funciona nos moldes do NAAB, Sendo possível a contratação de médico 

veterinário com o valor destinado ao Município”, a qual foi baixada na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação; 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 

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

recebeu parecer favorável da comissão, foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade dos votos; 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 estava baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde 

recebeu parecer favorável da comissão, foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade dos votos; 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 estava 

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

parecer favorável da comissão, foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade dos votos; O presidente lembrou os vereadores da Audiência 

Pública no dia 30 de Maio, ás 09:00 horas na sala de sessão da câmara. O 

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

próximo dia 11 de Junho 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.  

 

 


