
 

 

 

 

ATA Nº 11/2019 

Aos vinte e três 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. PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

O Vereador Edelvan Cossetim da Silva dispensou a palavra; 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 cobrou das estradas, que tem lugares das estradas que 

faz tempo que foi largado cargas de pedra e continua no mesmo lugar, que se 

possível seja esparramada e passada o rolo, que seja arrumada as estradas 

para a volta do recesso escolar, a vereadora falou da plantadeira que chegou 

para a secretaria da agricultura, falou também que as pessoas vem na 

secretaria da agricultura e é demorado para fazer o serviço para o agricultor, 

que tem que prioriza os agricultores que são eles que produzem o alimento 

para a cidade, pra finalizar reservou o seu espaço; O Vereador Roque Clairto 

da Silva saudou ao presidente, aos vereadores de diferentes bancadas, aos 

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

presidente que coloque em pauta o projeto da escola do interior, o qual ele 

disse que é contra a venda do prédio, que tem gente morando lá, que é um 

valor insignificante o valor da venda, falou das indicações do vereador Elésio, 

que é de grande importância, pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; O 

Vereador Lucas Jocemar Godoi saudou ao presidente, aos vereadores e 

vereadoras, a comunidade que se fez presente na sessão, o vereador falou 

que a comunidade quer ouvir coisas boas e que traga  benefícios para a 

comunidade, agradeceu ao presidente por ter lhe proporcionado um curso para 

o seu conhecimento, agradeceu a vereadora Sirlei Cleci Rolim, por ter deixado 

ele assumir um mês como vereador, agradeceu ao vereadores pelo bom 

entendimento entre os vereadores, pra finalizar reservou seu espaço; A 

Vereadora Veranice Santos Rolim saudou ao presidente, aos vereadores, a 

comunidade que se fez presente na sessão, a vereadora disse que  o prefeito 

está se empenhando juntamente com sua equipe e vereadores e está dando  
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resultado, a vereadora disse que estão todos empenhados, independente de 

siglas partidárias, todos buscando com seu deputados, para que as coisas 

aconteçam para o município, falou do asfalto na frente da casa da vereadora 

Sirlei, de toda a avenida na rua do CTG e mais a ruas que vai até a casa do Sr. 

Carlos Siqueira, que vão ser asfaltada, a vereadora flou que ligou pra Brasília e 

está pleiteando mais R$ 300.000,00 para as demais avenidas, que ele tem fé 

que isso vai dar certo, que toda a cidade vai ganhar com isso, a vereadora 

falou dos projetos das obras, da secretaria da agricultura, da secretaria da 

saúde, da secretaria da educação, que cada secretaria está andando e 

buscando melhorar, que toda a comunidade ganha com isso, desejou sucesso 

na vida do vereador Lucas, pra finalizar agradeceu pelo espaço e desejou uma 

boa sessão a todos; 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, 

parabenizou ao colono e motorista pelo seu dia no dia 25 de julho, pediu ao 

presidente que envie os votos de pesares a família do Sr. Hortêncio Barboza, 

em nome da câmara e dos vereadores, o vereador falou do dinheiro que foi 

roubado no país e enviado para outros países no valor de 80 bilhões, falou do 

caso do juiz Moro, 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 

olhando o jornal celeiro acompanhou as matérias que saiu do município, que 

está sendo finalizado o piso da quadra, para que as crianças possam usar e 

praticar atividades de educação física, parabenizou a secretaria da educação, 

falou das matérias que o prefeito mencionou dos recursos que estão vindo para 

o município, o vereador disse que fica muito feliz por fazer parte dessa 

administração, onde prefeito e vice não medem esforços para buscar recurso 

para o município, que muitos recursos estão aparecendo no município, e que 

se consiga realizar todos até o final, o vereador deixou o seu abraço para os 

colonos e motoristas, pela passagem do seu dia, o vereador falou que a 

secretaria da agricultura na medida do possível está fazendo a sua parte, que 

veio mais implementos, que as estradas na medida do possível está 

melhorando, cumprimentou e parabenizou o vereador Lucas pela coragem que 

teve de assumir, que tudo é uma aprendizagem, 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  
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sessão, agradeceu pela parceria do vereador Lucas, parabenizou ao colono e 

motorista pela passagem do seu dia, que são duas classes que fazem com que 

o país ande, falou do estado precário dos asfalto das cidades vizinhas, pediu 

ao presidente que envie os votos de pesares aos familiares do Sr. Hortêncio 

Barboza dos Santos, aos familiares da professora Eli Savariz, que lecionava  

com amor, que gostava do que fazia, aos familiares da Sra. Erna Gehm, pelo 

falecimento do seu ex-esposo Renato, 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 ao vereador Lucas que foi um prazer ter ele como 

vereador no mês de julho, falou que as obras não é o presidente que faz, mas 

sim os noves vereadores, que todos tem a sua contribuição, que se não tiver a 

parceria da administração e o poder legislativo, ninguém faz nada sozinho, 

enviou os votos de pesares aos familiares da Sra. Erna, aos familiares do Sr. 

Hortêncio e aos familiares da Eli Savariz, que foram pessoas que contribuíram 

para a comunidade, 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: 

O presidente pediu a secretaria que faça a leitura do ofício recebido do CTG 

Hermagoras Rolim.No decorrer da Sessão, foram analisadas, as seguintes 

matérias: Indicação 016/2019 “Senhor Presidente, apresento a Vossa 

Senhoria, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a presente 

indicação, sugerindo ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura que contrate um psicólogo com 

especialização em psicopedagogia para prestar atendimento às crianças e aos 

adolescentes que estudam na rede municipal de ensino do nosso município”, o 

qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Indicação Nº 

017/2019 “Que a Administração Municipal, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Planejamento elabore um Projeto de Lei transformando o Lajeado 

Engenho e suas cascatas em Pontos Turísticos da cidade”, o qual foi baixado 

na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Indicação 018/2019 “Que a 

Administração Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de Educação, realize um estudo da viabilidade de 

disponibilizar a VAN DUCATO, que hoje esta locada na Secretaria Municipal de 

Saúde para fazer o deslocamento dos estudantes universitários até a UNIJUI 

em Ijuí-RS, no turno da noite a partir do inicio do ano de 2020”, o qual foi  
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baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Indicação 019/2019 

“Que a Administração Municipal, juntamente com seu órgão responsável 

comunique a  CORSAN para que providencie o serviço de esgotamento de 

Fossa Negra, uma vez que o Município  não esta autorizado a realizar tal 

serviço por não possuir um local adequado de tratamento dos dejetos. “Com a 

implantação da CORSAN no município, esse serviço passou a ser de 

responsabilidade da mesma”, 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 06 de Agosto 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.  

 

 


