
 

 

 

 

ATA Nº 08/2019 

Aos onze dias do mês de junho 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 Veranice Santos Rolim dispensou a palavra; O Vereador 

Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao presidente, aos vereadores e 

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

que se fez presente na sessão, o vereador falou das troca de visitas das 

comunidades para acontecimento das festas das comunidades, que se não se 

visitarem e não se ajudarem não se mantem as comunidades, parabenizou a 

comunidade da ponte do burica pelo organização da festa da comunidade, que 

deu um dia bom e pediu a Deus que no domingo do dia 23 esteja bom o tempo 

para o acontecimento da festa da comunidade São João Batista, 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 acompanhou os trabalhos da 

secretaria de obras, que esteve na propriedade do Sr. Daniel Zucato, o qual 

está cedendo cascalho para a prefeitura, e pediu para que arrume a sua 

estrada que dá acesso a sua propriedade, falou que também arrumaram e 

colocaram cascalho na estrada que dá acesso a propriedade do seu pai, para o 

leiteiro poder chegar, que estava difícil o acesso, o vereador disse que a 

secretaria de obras está fazendo um bom trabalho, falou que a secretaria da 

agricultura estava trabalhando na cidade com a limpeza dos galhos para poder 

colocar os cordões para o asfalto, o vereador disse que espera que possa se 

concretizar o mais rápido possível a obra do asfalto na entrada da cidade, pra 

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

Silva saudou ao presidente, aos vereadores, a comunidade que se fez 

presente na sessão, o vereador agradeceu aos seus colegas vereadores pela 

participação e pela ajuda da festa da sua comunidade, agradeceu a todas as  
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comunidades que se fizeram presente para o acontecimento da festa, pra 

finalizar agradeceu pelo espaço; O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou 

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

se fez presente na sessão, o vereador disse que  festa da comunidade de 

Nossa Senhora de Fatima da ponte do burica estava muito boa, bem 

organizada, que a comunidade sozinha não consegue se manter, que precisa 

da ajuda de todas as comunidades se visitar, que cada um se ajudando e 

colaborando as comunidades vão conseguir se manter, pra finalizar 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 agradeceu pelo 

convite da diretoria da comunidade São João Batista para sua festa no dia 23 

de junho, que as comunidades tem se ajudar para poderem se manter, que 

sem comunidade e sem religião não existe família, a vereadora disse que 

esteve presente na festa da comunidade de Nossa Senhora de Fatima da 

ponte do burica, a qual estava muito bonita, bem organizada, a vereadora falou 

que a festa da sua comunidade ficou para o dia 29 de setembro, a vereadora 

falou das estradas que estão boas, que quando chover tem que passara o rolo 

para assentar as pedras na estrada, a vereadora disse que o ônibus que está 

indo para o seu rincão está bem precário, pra finalizar agradeceu pelo espaço e 

desejou uma boa sessão a todos; O Vereador Roque Clairto da Silva saudou 

ao presidente, aos vereadores de todas as bancadas, aos servidores da 

câmara, a comunidade que se fez presente na sessão, o vereador disse que 

ele fez um vídeo dos relógios de agua na sua casa, que liga um, gira o relógio 

da sua casa e da casa do seu pai, falou que a promotoria indeferiu a sua 

denúncia contra a corsan, que eles entenderam que ele denunciou a emenda, 

que o projeto está normal, que é bem complicado quando se trata de 

promotoria, 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, parabenizou a diretoria da 

comunidade São João Batista pela organização da festa no dia 23 de junho, 

pediu desculpa para o vereador Edelvan por não ter participado da festa da sua 

comunidade, a vereadora pediu ao presidente que peça ao secretário de obras 

que faça uma terraplanagem para o Rudimar Oliveira, para ele construir a 

fábrica de queijo, a vereadora disse que fica satisfeita com as estradas que 

estão sendo feitas e pra finalizar desejou uma boa sessão a todos;  
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 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, o vereador disse que recebeu a visita do 5ª ano da Escola Visconde de 

Cerro Alegre, que fizeram uma sessão na câmara com os alunos, que a turma 

tem dez alunos, que a visão das crianças na política está bem evoluída, o 

vereador falou do projeto da ouvidoria, o vereador disse que o prefeito tem que 

exigir um escritório da corsan no município, pediu desculpa por não se fazer 

presente na festa da comunidade da ponte do burica, 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 analisadas, as 

seguintes matérias: Projeto de Lei Legislativo 001/2019 “INSTITUI A 

OUVIDORIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE INHACORÁ – RS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação; Projeto de Lei Executivo Nº 014/2019 “Autoriza o Poder Executivo a 

conceder bolsa auxilio alimentação e moradia, programa mais médico.”, o qual 

foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei 

Executivo Nº 015/2019 “Autoriza o Poder Executivo a conceder anistia da multa 

e remissão dos juros e correção monetária a contribuintes inadimplentes em 

relação a contraprestação ao serviço de água, e dá outras providências.”, o 

qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Indicação 

013/2019 “Que a Administração Municipal, juntamente com a Secretaria 

Municipal de saúde, faça um projeto de implantação do NASF no Munícipio. 

NASF é um projeto de Governo Federal que funciona nos moldes do NAAB, 

sendo possível a contratação de médico veterinário com o valor destinado ao 

Munícipio.”, a qual estava baixada na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, onde recebeu parecer favorável pela comissão, foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade dos votos; O Presidente deu por 

encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 18 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.  

 

 


