
 

 

 

 

ATA Nº 12/2019 

Aos seis dias do mês de agosto 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. Invocando a Proteção Divina o Presidente declarou aberta a 

Sessão. PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

 

O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou ao presidente, aos vereadores 

de diferentes bancadas, aos servidores da câmara, a comunidade que se fez 

presente na sessão, o vereador falou do andamento do mês de julho, falou das 

estradas, das necessidade de estar em boas condições para poder passar o 

transporte escolar, que o serviço está sendo feito cada vez melhor, que quando 

acontece uma chuva estraga as estradas novamente, mas que na medida do 

possível o secretario está arrumando, o vereador falou da sua indicação para a 

contratação de psicólogo, pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; A 

Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao presidente, aos vereadores, 

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

vereadora falou das estradas, que se possível sempre arrume as partes que 

estão precárias, para passar o transporte, o caminhão do leite, a vereadora 

falou que tem que apoiar os produtores de leite, desejou um feliz dia dos pais 

para todos os pais do município, pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; 

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, o vereador falou das matérias que serão apresentadas na 

sessão, de umas indicações que ele fez que foi colocado na gaveta, mas que 

ele fica na torcida que seja atendida, pra finalizar desejou uma boa sessão a 

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

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

vereadora desejou um feliz dia dos pais para todos os pais do município, falou 

de um projeto de calçamento que foi aprovado no ano passado, que o Fabio 

disse que é mentira, que não tinha dinheiro para o calçamento, a vereadora 

disse que os vereadores não vão passar por  



 

 

 

ATA Nº 12/2019 - FOLHA 02 – CONTINUAÇÃO 

mentirosos, que todos os vereadores estão sabendo do projeto, falou também 

de ofícios que é mandado para pedir informações para a prefeitura que não 

tem resposta, que de agora em diante vai mudar, que se não responder para 

os vereadores, irão responder para a promotoria, que é uma falta de respeito 

não responder os ofícios para os vereadores, que os vereadores só tem o 

nome de fiscal, mas que de fiscal não tem nada, a vereadora falou de diárias 

para terceirizado, que ela é contra o aumento de diárias, a vereadora falou dos 

cordões que estão sendo feito para o asfalto, que estão torto, que os 

vereadores tem que fiscalizar a obra, que tem que tomar uma providência, pra 

finalizar desejou uma boa sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos 

saudou ao presidente, aos vereadores de diferentes, aos servidores da 

câmara, a comunidade que se fez presente na sessão, a vereadora falou do 

pórtico que é uma ideia do vereador Roque, que se fizesse um projeto em 

nome de todos os vereadores e enviasse a secretaria do turismo, que tem 

verba pra isso, que seja uma coisa bonita, desejou um feliz dia dos pais, a 

vereadora agradeceu ao presidente, por ter deixado ela fazer um curso em 

porto alegre, que foi de grande valia, pra finalizar 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, pediu ao vereador que envie os 

votos de pesares a família da Sra. Elsa, pelo falecimento do seu filho, o 

vereador disse que escutando que falaram que os cordões estão tortos, mas 

que não é tudo, que só está torto a onde caiu o trator, que alguns fica caído 

para a entrada dos pátios, mas que ao colocar os cordões teria que colocar o 

pó de pedra para poder firmar os cordão, para não precisar refazer o serviço, 

parabenizou e desejou um feliz dia dos pais a todos os pais do município, o 

vereador leu uma mensagem para o dia dos pais, pra finalizar desejou uma boa 

sessão a todos; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao presidente, aos 

vereadores, aos servidores da câmara, a comunidade que se fez presente na 

sessão, o vereador falou que escutando os seus colegas falar das obras que 

está acontecendo no município, fica pensando quantas viagem se busca para 

conseguir fazer os pedidos das emendas, o vereador disse que vai nas cidades 

vizinhas e vê que as obras são bem feitas, que o porquê de Inhacorá as 

empresas que fazem o serviço não pode fazer bem feito, que de agora em 

diante os vereadores tem que fiscalizar mais, para que a cidade fique bonita e 

as obras sejam bem feitas, pra finalizar reservou seu espaço caso fosse 

necessário; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou ao presidente,  
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aos vereadores, aos servidores da câmara, a comunidade que se fez presente, 

o vereador falou do projeto do calçamento, que é para ter asfalto nas três ruas, 

falou das estradas que na medida do possível seja feita a manutenção das 

estradas mais precárias para passar o transporte escolar, falou da sua 

indicação de um quebra mola na ponte do burica, mas que não foi atendido, 

pra finalizar reservou seu espaço que caso fosse necessário; 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 que esteve acompanhando a colocação dos cordão, que quando 

é colocado fica reto, mas como choveu bastante, os cordões entortaram, falou 

de uma matéria do jornal celeiro, sobre o tribunal de contas a respeito do portal 

de transparência da câmara e da prefeitura, mas que ele pediu informação de 

onde foi tirado essa fonte que foi colocada no jornal, o vereador falou do projeto 

do calçamento, que vai ser feito o asfalto, 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 e votadas as 

seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 017/2019 “ Altera a redação do Art. 1°, 

acresce parágrafo Terceiro ao mesmo artigo da Lei Municipal 423/2005 que “ 

Institui o regime de sobreaviso e parcela indenizatória para servidores efetivos” 

e da outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação; Projeto de Lei Nº 018/2019 “ 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; Indicação 

Nº 020/2019 “Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Administração e seus Assessores realize a confecção de adesivos 

que contenham a bandeira do Município com brasão e o nome do Município, 

para ser distribuída a população de forma gratuita, para uso nos veículos 

particulares dos munícipes, de forma opcional”, a qual foi baixada na Comissão 

de Orçamento, Finanças e Tributação; Indicação Nº 021/2019 “Que o Executivo 

Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal da Fazenda e seus 

Assessores viabilize um estudo para realizar uma campanha para os munícipes 

que tiver seu veiculo emplacado em outro município, para que seja incentivada 

a transferência do veiculo para o nosso munícipio. Sendo ofertado a esse 

munícipe um desconto no valor da transferência paga pelo executivo municipal 

”,a qual foi baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação;   
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Indicação Nº 022/2019 “Que o Executivo Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Obras realize a obra a construção de um quebra- mola em frete 

as residências do Sr. Hélio Vargas Nunes e o Sr. Celso Fritz Nunes”, a qual foi 

baixada da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; 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”, a qual estava baixado 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 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 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 a área da Educação”, a 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; Indicação Nº 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”, a 

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; 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”, a 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; Indicação Nº 018/2019 

“Que a Administração Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de  
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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 

baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; onde recebeu 

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

unanimidade dos votos; 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”, a 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 Nº 016/2019 “ Dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal de Turismo – COMNTUR”, 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; O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a 

próxima sessão para o próximo dia 20 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.  

 

 


