
 

 

 

 

ATA Nº 09/2019 

Aos dezoito 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 e Sirlei Cleci 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 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, pediu ao presidente que envie os 

votos de pesares a família Zambonatto, pelo falecimento do Sr. Telmo 

Zambonatto, o qual foi um dos pioneiros do município, e é uma família 

tradicional no município, o vereador falou das sessões da câmara federal, que 

agora vai ter a bancada da bombacha, que são 31 deputado federal gaúcho 

eleito, pra finalizar agradeceu pelo espaço; O Vereador Daniel Bertoldo Streit 

saudou ao presidente, aos vereadores, a comunidade que se fez presente na 

sessão, o vereador falou dos trabalhos que aconteceu no município, sobre a 

empresa da corsan que estão arrumando os canos na cidade, que eles 

colocaram mais pressão na agua e está estourando os canos, que estão 

deixando as ruas deformada no município, o vereador disse que já tem 

pessoas que estão vindo na casa dos vereadores com boletos na mão para 

pagar, que tem família que não gasta nem a metade de água do que vem na 

conta pra pagar, pra finalizar agradeceu pelo espaço; 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, o vereador enviou os votos de 

pesares a família Zambonatto, convidou a comunidade para a festa do 

padroeiro São João Batista, falou da situação da corsan, que a comunidade 

está indignada, querendo solução, que a reclamação das pessoas é que estão 

pagando o que não gastaram, que a corsan da justificativa técnica e as 

pessoas não entendem, que a corsan está cortando a água sem notificar as 

pessoas, que não vem nada na fatura de informação de corte, pra finalizar 

agradeceu pelo espaço e desejou uma boa sessão a todos; A Vereadora Inês  
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dos Santos Bueno saudou ao presidente, aos vereadores, aos servidores da 

câmara, as pessoas da comunidade que se fizeram presente na sessão, a 

vereadora encaminhou os votos de pesares a família Zambonatto, que é uma 

família pioneira do município, a vereadora disse que é preocupante o problema 

da corsan, que as pessoas ligam na sua casa para pedir ajuda, que estão sem 

água, que todos os vereadores estão ouvindo reclamações, que o que cada um 

puder fazer vai fazer, que o prefeito tinha que conversar com os representantes 

da corsan e resolver esse problema, que quando falta água entra ar nos canos, 

que o relógio anda rápido quando volta a água, por causa da pressão da água, 

a vereadora pediu que quando chover que se possível o secretario de obras 

passe o rolo nas estradas, porque tem muita pedra solta nas estradas, pra 

finalizar desejou uma boa sessão a todos; 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, a vereadora enviou os votos de pesares a família Zambonatto, 

convidou a comunidade de Inhacorá e as comunidades vizinhas para a festa da 

comunidade São João Batista, a vereadora disse que viu vídeo da água suja no 

Inhacorá, a vereadora agradeceu ao sicredi em nome do grupo da terceira 

idade, pelo voto dos conselheiros para doação de um freezer e um fogão para 

o grupo dos idosos, 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, o vereador falou do projeto do médico que voltou para a prefeitura, 

para fazer a readequação de valores no projeto, o vereador concorda de fazer 

uma comissão com todos os vereadores e o prefeito para tomar uma atitude 

sobre a corsan que se possível tirar do município, mas que tenha um projeto no 

município de que se não pagou a água pro município que haja o corte, que o 

município vem tendo prejuízo a muitos anos, que tem até apontamento por não 

haver o pagamento das taxas da água, o vereador falou de um projeto que 

passou na câmara no primeiro ano de administração da autorização de 

cobrança de dívida ativa, que esse projeto foi aprovado pensando em colocar 

as finanças do município em dia, que tem pessoas usando a politicagem pra 

jogar os vereadores contra a comunidade, sobre a taxa de água no interior, pra 

finalizar desejou uma boa sessão a todos; O Presidente devolveu a 

presidência ao Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva; O Presidente  
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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 estava baixado na Comissão de 

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

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; 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 estava baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde 

recebeu parecer favorável, 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 09 de Julho 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.  

 

 


