
 

 

 

 

ATA Nº 13/2019 

Aos vinte 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: 

 

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 que esteve presente na festa da igreja do pastor Ivo Pacheco, 

com um culto muito abençoado, a vereadora disse que os eventos só 

acontecem com a troca de visitas entre as comunidades, a vereadora pediu ao 

secretário de obras que priorize as estradas que precisam ser arrumadas, pra 

finalizar desejou uma boa 20sessão 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 pediu ao presidente que envie os votos de 

pesares a família Salla pelo falecimento do Sr. João Marcelino Salla, aos 

familiares da Sra. Marlene Daronco pelo falecimento da sua sobrinha, a 

vereadora disse que é contra o aumento de IPTU, a vereadora disse que o 

prefeito tem que vir construir uma casa no município, daí ela é a favor do 

aumento do IPTU, que tem que diminuir os gastos com diárias em viagens,  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 pediu ao 

presidente que envie os votos de pesares a família Salla, e a família Daronco, a 

vereadora disse que está sendo feito um trabalho com todas as secretarias no 

embelezamento da cidade, 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, o vereador pediu ao presidente que envie os  
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votos de pesares a família da Sr. João Marcelino Salla pelo seu falecimento, 

que foi uma pessoa que sempre esteve à frente na construção da igreja 

católica, que representou muito o município, e que envie os votos de pesares a 

família Daronco, o vereador relembrou os 54 anos de que caiu a primeira neve 

no Rio Grande do Sul, 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 

esteve presente no projeto de prefeito por um dia, onde os alunos da escola 

fizeram suas redações e colocaram seu pensamentos em relação ao município, 

de como eles enxergam o município, o vereador parabenizou a administração 

pela iniciativa, que vem ao encontro dessas ideias, o vereador parabenizou ao 

prefeito mirim Henrique Moura, que se saiu muito bem, deixou os votos de 

pesares aos familiares do Sr. João Marcelino Salla, que foi uma pessoa muito 

importante para o município, também a família Daronco, pra finalizar reservou 

seu espaço se fosse necessário; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva 

saudou ao presidente, aos vereadores, aos servidores da câmara, a 

comunidade que se fez presente na sessão, o vereador disse que foi aprovado 

na sua comissão o aumento para os motoristas da saúde, que foi colocado 

uma emenda para o aumento de motoristas da educação, pra finalizar reservou 

seu espaço se caso fosse necessário; 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 da 

dificuldade dos jovens ficar no campo trabalhando, o vereador falou das 

estradas, do asfalto que está muito ruim, que no passado tinha a Cinthia que 

fazia a manutenção dos asfaltos, o vereador falou do acontecimento no Rio de 

Janeiro, do jovem que fez 37 pessoas de reféns no ônibus, o vereador pediu a 

Deus que não aconteça em lugar nenhum, que tire a maldade do coração em 

quem pensa em fazer o mau, o vereador se juntou aos demais vereadores aos 

votos de pesares a família do Sr. João Marcelino Salla e a família Daronco, 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 disse que 

vai enviar os votos de pesares as famílias enlutadas, que foi uma perda muito  
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grande para o município, com o falecimento dessas duas pessoas, o vereador 

disse que foi liberado as duas emendas do deputado Danrlei e do deputado 

Perondi para licitações do 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 019/2019 “Amplia a aplicação da Lei Municipal 

n°777/2018 de 21 de novembro de 2018 que institui e Regulamenta o 

Programa Municipal de Agroindústria de Inhacorá e da outras providências”, o 

qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de 

Lei Nº 020/2019 “Altera a Lei Municipal n°322/02 de 05 de julho de 2002, que 

institui o Sistema de Controle Interno no Munícipio, e dá outras providências”, o 

qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de 

Lei Nº 021/2019, “CONSOLIDA E ATUALIZA A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA, 

DANDO NOVA REDAÇÃO AO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” o qual foi baixado na Comissão Constituição, 

Justiça e Redação e na Comissão 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 estava baixada 

na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer 

favorável pela comissão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

dos votos; 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 veículo emplacado em 

outro município, para que seja incentivada a transferência do veículo para o 

nosso munícipio. Sendo ofertado a esse munícipe um desconto no valor da 

transferência paga pelo executivo municipal”, 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; 

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  



 

 

 

 

 

ATA Nº 13/2019 - FOLHA 04 – CONTINUAÇÃO 

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

estava baixada da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde 

recebeu parecer favorável pela comissão foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade dos votos; Projeto de Lei Nº 015/2019 “Regulamenta, no 

âmbito de Poder Executivo Municipal o pagamento de diárias, verbas 

alimentares, deslocamentos e ressarcimento, e dá outras providências”, o qual 

estava baixada na Comissão Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu 

parecer favorável, com uma Emenda alterando o Art. 19 do Projeto de Lei que 

passou a ter a seguinte redação: “Art. 19 – Aos empregados terceirizados não 

aplica –se o disposto nesta Lei, a partir da data da publicação”, foi colocado em 

votação o Projeto de Lei com a referida Emenda e foi aprovado por 

unanimidade dos votos; 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 estava baixado na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação, onde recebeu parecer favorável, e uma Emenda para 

criação de um novo artigo, o Projeto de Lei passou a terá seguinte redação: 

Art. 3° - Fica instituída parcela indenizatória, equivalente a 25% (vinte e cinco 

por cento), sobre o vencimento básico do respectivo cargo aos motoristas da 

Secretaria Municipal de Educação que fazem o transporte escolar, onde foi 

colocado em votação o Projeto de Lei e a Emenda e foi aprovado por 

unanimidade dos votos; Projeto de Lei Nº 018/2019 “ Autoriza o Poder 

Executivo a conceder bolsa auxilio alimentação e moradia, programa mais 

médico”, 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 03 de Setembro 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.  

 

 


