
 

 

 

ATA Nº 10/2019 

Aos nove dias do mês de julho 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, Lucas Jocemar Godoi, Roque Clairto da Silva e Veranice 

Santos Rolim. Invocando a Proteção Divina o Presidente declarou aberta a 

Sessão. O Presidente convidou o suplente Lucas Jocemar Godoi para prestar 

compromisso de Posse nos seguintes termos “PROMETO EXERCER COM 

DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO, CUMPRINDO E FAZENDO 

CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, A CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL, A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E A LEGISLAÇÃO EM VIGOR” 

Após prestado o compromisso a Sr. Lucas Jocemar Godoi foi declarado 

empossado no cargo de Veador,  em seguida pediu a Secretária da Câmara 

para ler os ofícios recebidos, após a leitura o Presidente abriu o PERÍODO 

DAS COMUNICAÇÕES: 

O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao presidente, aos vereadores, 

saudou ao vereador Lucas que assumiu como vereador, a comunidade que se 

fez presente na sessão, o vereador falou do andamento do controle sobre o 

mosquito da dengue, que vai ser feito um mutirão de limpeza, nos dias 10 a 12 

de julho, que pneus e eletrônicos deverão ser entregues na secretaria de obras 

no dia 19, pra finalizar reservou seu espaço; O Vereador Edelvan Cossetim 

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

a palavra; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao presidente, aos 

vereadores, deu as boas-vindas ao vereador Lucas,  aos servidores da câmara, 

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

pediu ao presidente que envie os votos de pesares a família Lima, para a 

família Queiroz, a vereadora falou do projeto do médico que foi retirado, disse 

que é preocupante, que as pessoas não entendem e que a culpa é dos 

vereadores, a vereadora disse que tem medo que o médico vá embora e as 

coisas fique mais difícil, o vereador Daniel pediu um minuto para a vereadora e 

explicou o que está acontecendo com o médico, que o responsável pelo 

programa mais médicos passou aos gestores que não pague a mais aos 

médicos que são do programa, porque vão ter devolver, por isso o motivo da 

retirada do projeto, a vereadora disse que o médico tem que passar para o 

povo o que está acontecendo e não culpar os vereadores, a vereadora falou 

que esteve com a sua comitiva do PP, fazendo uma visita ao prefeito, para  
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entregar uma emenda do Deputado Jeronimo, no valor de R$ 250.00,00, a 

vereadora disse que é sempre bem-vindo ajuda para o município, para finalizar 

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

ao presidente, aos vereadores de diferentes bancadas, ao vereador Lucas, aos 

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

vereador falou do projeto do médico que foi retirado, que o médico falou que os 

vereadores não queriam aprovar, do projeto do aumento dos motoristas que 

também foi retirado, que não é culpa dos vereadores, que as coisas saem 

distorcida, o vereador agradeceu ao presidente que esteve no ministério 

público, esclarecendo sobre a corsan, falou que o relógio do registro de agua 

continua com problema na sua residência, que está sendo um valor muito alto, 

o vereador disse que a promotoria agindo, vai ser feito alguma coisa, que tudo 

o que foi feito, vai ter proveito, pra finalizar agradeceu pelo espaço; O 

presidente empossou o Vereador Lucas Jocemar Godoi; O Vereador Lucas 

Jocemar Godoi saudou ao presidente, aos vereadores, a comunidade que se 

fez presente na sessão, agradeceu ao presidente pelas boas vindas, por ele 

ser o primeiro suplente, o vereador disse que quer aprender com os demais 

vereadores, falou da sua indicação que está sendo feito, que seja enviado até o 

prefeito Everaldo e que analise a situação do que foi indicado, e que possa ser 

cumprido dentro da lei, que todos os motoristas merecem e tem uma 

responsabilidade grande de carregar os filhos dos munícipes de Inhacorá, pra 

finalizar agradeceu pelo espaço; A Vereadora Veranice Santos Rolim saudou 

ao presidente, aos vereadores de diferentes bancadas, saudou e desejou boas-

vindas ao vereador Lucas, aos servidores da câmara, a comunidade que se fez 

presente na sessão, a vereadora, a vereadora falou da campanha que vai ter 

contra o mosquito da dengue, dos recolhimentos de lixo, de lixo eletrônico que 

está no projeto da cidade limpa, que tem que levar até a secretaria de obras, 

que foi achado um local que recebe esse tipo de lixo, a vereadora falou que o 

índice do mosquito da dengue está alto no município, a vereadora disse que 

fica feliz por mais um deputado olhar pelo município, que é o deputado 

Jeronimo, que enviou uma emenda de R$ 250.000, 00 que é para o asfalto, 

uma emenda do deputado Ronaldo Nogueira de R$ 250.000,00, uma emenda 

de R$ 250.000,00 do Deputado Santini e do deputado Clasmann, a vereadora 

disse que não interessa a sigla partidária, mas que tem que olhar pra aqueles 

que olham para o município, pra finalizar reservou seu espaço; O Vereador 

Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao presidente, aos vereadores e 

vereadoras de diferentes bancadas, aos servidores da câmara, a comunidade  
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que se fez presente na sessão, o vereador falou que a caixa está liberando 

recursos para fazer licitação do CRAS, e das emendas asfálticas para fazer 

licitação, na rua do CTG, o vereador falou que uma empresa ganhou a licitação 

e mandou a metade do material, que é uma coisa que não dá para aceitar, o 

vereador disse que o município está recebendo emenda do deputado Santini e 

do deputado Classmann no valor de R$ 250.000,00 para asfalto, o vereador 

pediu ao presidente que envie os votos de pesares a família Lima, pelo 

falecimento do Sr. Adão Lima, o vereador falou do projeto do médico, 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, o vereador disse que esteve na defensoria publica, 

esclarecendo sobre o baixo assinado e documentos que foram levados a 

respeito da corsan, que eles vão analisar as documentações enviados, o 

vereador falou que a caixa está liberando para fazer licitações as emendas 

asfálticas do deputado Danrlei e do deputado Perondi, e a licitação do CRAS 

do deputado Osmar Terra, mas que tem um problema sério, que a caixa libera, 

é feita a licitação e o governo não deposita o dinheiro, o vereador disse que foi 

cobrar o calçamento das três ruas, do bairro Santo Expedito, o qual ele ficou 

muito feliz porque vai ser feito asfalto nessas três ruas, que o município fez 

uma parceria com outro município que tem a máquina de fazer asfalto, o 

vereador disse que vai enviar os votos de pesares a família Lima, 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 analisadas, as 

seguintes matérias: Indicação 014/2019 “ Que a Administração Municipal, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social crie uma rubrica 

orçamentaria com a finalidade de subsidiar o pagamento da taxa de água 

cobrada pela CORSAN das famílias cadastradas no bolsa família ou de baixa 

renda comprovada. Também, através da Secretaria Municipal de Obras realizar 

uma vistoria na rede de água naquelas residências onde o consumo foi 

elevado, uma vez que essas famílias não possuem condições de fazer tal 

revisão e manutenção devido a sua baixa renda”, o qual foi baixado na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Indicação Nº 015/2019 “Que 

o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de 

Administração envie novamente para essa casa o Projeto de Lei que visa o 

aumento do adicional de indenização da parcela de sobreaviso de 40% para  
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60%da folha de pagamento aos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, 

Como também realizar uma analise da possibilidade de inclusão de pagamento 

da parcela indenizatória de 25% para área de educação”, o qual foi baixado na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei Nº 015/2019 

“Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal o pagamento de 

diárias, verbas alimentares, deslocamentos e ressarcimentos, e dá outras 

providências”, o qual foi baixada na Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto 

de Lei Nº 016/2019  “Dispõe sobre a criação Conselho  Municipal de 

Turismo - COMTUR”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação; O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima 

sessão para o próximo dia 23 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.  

 

 


