
 

 

 

 

ATA Nº 14/2019 

Aos três dias do mês de setembro 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 Roque Clairto da Silva saudou ao presidente, aos vereadores de 

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

presente na sessão, o vereador falou sobre as suas indicações que ele fez 

sobre os quebra-molas, que ele falou com o secretário de obras e vai refazer 

os quebra-molas, pra finalizar agradeceu pelo espaço; A Vereadora Sirlei 

Cleci Rolim saudou ao presidente, aos vereadores, aos servidores da câmara, 

a comunidade que se fez presente na sessão, a vereadora cobrou onde está o 

dinheiro dos calçamentos que foi aprovado pelos vereadores, que era pra sair 

em janeiro e já faz uma no e ainda não saiu, que dinheiro tem, que cada dia 

tem funcionário novo, que estão fazendo politicagem, que estão pensando na 

política do ano que vem,  falou que podem colocar a sua filha a onde quiser 

para trabalhar, que ele ensinou a sua filha a trabalhar, a vereadora falou do 

jornal que colocou que a câmara não enviou para o portal de transparência da 

sua administração do ano passado, mas que ela não roubou nada, que ela 

mostrou que sobrou dinheiro, pra finalizar agradeceu pelo espaço e desejou 

uma boa sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos dispensou a palavra; 

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 agradeceu a Deus pelo 

nascimento do seu neto, que tenha uma vida cheia de saúde, o vereador falou 

da motivação para os jovens, que é muito importante, 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 falou do final de semana, da programação do final de bocha 

organizado pelo CMD, pelo presidente Felipe Hermes, das pessoas da  
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comunidade que foram homenageadas,  pessoas que contribuíram na 

comunidade, com bons exemplos, falou da abertura da semana da pátria, das 

crianças com sonhos, empenhadas para o desenvolvimento dos seus trabalhos 

na escola e na comunidade, pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; O 

Vereador Edelvan Cossetim da Silva dispensou a palavra; 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, parabenizou ao presidente do CMD, Felipe Hermes pelo campeonato 

de bocha, que foi um sucesso, o vereador falou da questão que está sendo 

comentada da fala do senador Lazier Martins, que pede que seja instalada a 

CPI da lava toga, o vereador falou da semana da pátria, da semana farroupilha, 

da festa da comunidade do Rincão Pacheco, pra finalizar desejou um ótimo 

feriado do dia 07 de setembro, uma boa semana farroupilha a toda a 

comunidade de Inhacorá e 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 agradeceu em nome da comunidade Conceição, pela ajuda na lista 

para a festa e convidou a comunidade de Inhacorá que participe da festa, a 

vereadora falou da sua cobrança para colocação dos tubos na frente da igreja 

da comunidade, que se possível possa ser feito esse trabalho, que o secretário 

de obras sabe a quantidade de tubos que vai, 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 da abertura da semana da pátria, com o tema 

sobre a Amazônia, em nome da sua família agradeceu ao presidente do CMD, 

Felipe Hermes pela homenagem para o seu pai, que foi muito emocionante, 

que é muito boa ideia em homenagear as pessoas em vida, agradeceu ao 

convite do time que participou do campeonato em independência, o qual ele foi 

o treinador, que o time representou muito bem o município de Inhacorá, 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  
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e da outras providências”, o qual foi estava baixado na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o mesmo recebeu parecer favorável pela 

comissão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; 

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 estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o mesmo recebeu parecer favorável pela 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 24 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.  

 


