
 

 

 

 

ATA Nº 15/2019 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, segunda-

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 Sirlei Cleci Rolim saudou ao presidente, aos vereadores, aos 

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

cumprimentou a Patronagem do CTG pelo desfile do dia 20 de setembro, que 

foi muito bem organizado, que foi uma festa muito bonita, cumprimentou a 

secretaria de obras pelo trabalho realizado na comunidade do rincão dos 

Pacheco, na colocação de tubos, a vereadora falou da secretaria da saúde, 

que ela fez uma consulta particular, devido a falta de medico, a qual o médico 

lhe pediu uma conoscopia, a onde ela deixou na saúde o seu pedido, o qual ela 

não foi atendida, não foi marcado o seu exame, a vereadora falou que se 

acontecer novamente isso com outra pessoa, ela vai até a promotoria 

denunciar, pra finalizar agradeceu pelo espaço; A Vereadora Veranice Santos 

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

que se fez presente na sessão, a vereadora disse que se comoveu com a 

vereadora Sirlei, que tem que compartilhar de outros momentos, que ela não 

sabe o que se passa, que tem que ir conversar com a Simoni que marca os 

exames, pra ver se vem de fora ou se é o município que paga, mas que ela 

teve a informação na sessão com o vereador Daniel, que é um ou dois exames 

por mês, que vem as demandas e é conforme as ordens de chegada, a 

vereadora disse que não está defendendo mas que está falando o que ela 

ouviu, a vereadora se disponibilizou para ir junto pra saber como é que 

funciona esse tipo de exame, para ter clareza de como é que funciona a 

questão de exame, a vereadora parabenizou a patronagem do CTG, pela 

belíssima festa que ocorreu no dia 20 de setembro, parabenizou a secretaria 

de educação pelo belíssimo desfile, que estava muito bonito, parabenizou a 

nova patronagem do CTG, parabenizou o presidente da câmara, o prefeito e a  
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administração municipal pela realização do serviço no rincão dos Pacheco, 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 parabenizou a patronagem do CTG, a Secretaria de 

Educação, pelo brilhante desfile, a festa que estava muito bonita, agradeceu a 

Deus pelo dia maravilhoso, o vereador falou do agradecimento das pessoas 

pela ajuda da câmara de vereadores com a roupa das crianças, que se não 

fizer economia não se consegue fazer nada pela câmara, o vereador falou que 

escutou no rádio que o sindicato tem recurso para quem quer fazer casa no 

interior, que tem um ano de carência, que é bom os vereadores saber para 

poder levar a população, para quem tem necessidade de fazer, o vereador 

falou do recurso que foi liberado a secretaria da agricultura, para ajudar 

pequenos produtor, que é da consulta popular de 2017, o vereador pediu ao 

presidente que envie os votos de pesares a família do Sr. Valmiro Richter, do 

rincão dos loureiro, o vereador falou do exame da vereadora, que tem que ir 

ver, por qual motivo da demora, pra finalizar agradeceu pelo espaço; O 

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

comunidade que se fez presente na sessão, o vereador falou da semana de 

homenagem ao dia do gaúcho, o qual teve um excelente desfile na cidade, o 

vereador disse que tinha bastante pessoas de fora o qual parabenizaram, os 

alunos, as escolas, a creche, as secretarias que desfilaram, as empresas, que 

é muito importante que isso aconteça, o vereador falou da questão da 

secretaria da saúde, que erros podem acontecer, que as vezes pode faltar 

exame,  que muitas vezes não é do alcance das pessoas que estão 

trabalhando lá embaixo, porque tem as demandas mensais, que quando é feita 

as consultas, em cima da receia está escrita com urgência, que tem uma ou 

duas por mês, que quando é com urgência é colocado as pessoas na frente 

para não deixar passar, que quando tem um exame, a secretaria ou a pessoa 

que marca ela opta por uma pessoa que não tem condição, que não tem como 

fazer milagre no município, que é tantas por mês, e não se consegue mais, que 

tem que optar pela urgência, que tem o dia que a coordenadoria manda tantas 

vagas e a secretaria marca, o vereador disse que na saúde não se olha lado 

político, quem é a pessoa, mas que se olha urgência e emergência, que graças 

a Deus a saúde no município é muito boa, que tem que fazer a planificação, o 

vereador falou sobre a lista de remédios que é pelo SUS, que o município ou o  
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gestor não tem obrigação de autorizar para comprar, que as vezes alguns 

remédios não dá, pra finalizar o vereador reservou seu espaço se caso fosse 

necessário; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou ao presidente, 

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

do agendamento de consultas, que o importante que se faça as coisas, o 

vereador falou do caso dos motoristas, que foi aprovado dos aumentos para os 

motoristas escolares, o qual foi vetado a emenda, porque os vereadores não 

podem fazer indicação para aumento, que o que se pode fazer é o projeto 

legislativo, pra finalizar reservou seu espaço se caso fosse necessário; O 

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

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

muito importante ouvir a comunidade para externar suas ideias, suas opiniões, 

que o gestor do município tem que atender os anseios e as demandas de toda 

a comunidade, independente de lado político, que todos tem o direito de 

reclamar e de reivindicar, que são gestões que não dura a vida inteira, o 

vereador disse que a vereadora Sirlei tem toda a razão, que ele se solidariza 

com a vereadora, o vereador falou das emendas parlamentar, o vereador se 

juntou aos familiares a família Richter, parabenizou a nova patronagem do 

CTG, pela coragem de assumir, parabenizou a patronagem que está 

entregando pelo belíssimo desfile, que foi no dia 20, pra finalizar agradeceu 

pelo espaço; 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 enviou os votos de pesares a família Richter, parabenizou 

pela organização do desfile que estava muito bonito, toda a patronagem do 

CTG que trabalhou para fazer uma linda festa, parabenizou a nova 

patronagem, que possa fazer um bom trabalho, a vereadora agradeceu ao 

presidente juntamente com a administração e a secretaria de obras por fazer a 

estrada que fica dentro do pátio da igreja, a qual ficou muito bonito, a 

vereadora convidou aos vereadores e a comunidade de Inhacorá para a festa 

da sua comunidade no rincão dos Pacheco, a vereadora disse que ela fica 

preocupada coma a área da saúde,  pra finalizar agradeceu pelo 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, parabenizou ao presidente pro ter feio a estrada da 

comunidade do Rincão Pacheco, o vereador falou sobre o aumento dos 

motoristas da educação, que o prefeito está no seu direito de veta a emenda do 

projeto, pra finalizar agradeceu pelo espaço; O Presidente passou a  
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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 vai 

mandar os votos de pesares a família Richter, o vereador parabenizou a 

patronagem do CTG e a Secretaria da Educação, pelo belo desfile realizado no 

dia 20 de setembro, parabenizou e desejou uma boa sorte a nova patronagem, 

o vereador falou da homenagem recebida pela patronagem do CTG para a 

câmara, que não é só ele mais sim os noves vereadores que estão ajudando a 

comunidade, falou sobre o veto da emenda do projeto do aumento dos 

motoristas da educação, 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 Legislativo Nº 002/2019 “”, o qual foi estava baixado na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação; O Presidente deu por encerrada 

a Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 15 de Outubro 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.  

 


