
 

 

 

 

ATA Nº 17/2019 

Aos quatorze dias do mês de outubro 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 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 desejou um feliz dia das crianças para todas as 

crianças do município, que serão os futuros comandantes do município, 

parabenizou os professores do município pelo dia do professor, desejou saúde, 

que é uma classe muito importante, que tem a vocação de enfrentar uma sala 

de aula, o vereador pediu ao presidente que envie os votos de pesares a 

família o Sr. Ordones Bueno, aos familiares da Sra. Frida Strada e aos 

familiares do Sr. João Cavalheiro, que foram umas pessoas pioneiras no 

município, 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 da festa do rincão 

dos câmara, que estava muito bonita e divertida, o vereador se juntou ao votos 

de pesares ao vereador Arnaldo, parabenizou os professores pelo seu dia, que 

deveriam ser mais valorizados na comunidade, que se tem outras profissões, 

mas que um dia passou primeiro pra aprender com o professor, para escolher 

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

Vereador Edelvan Cossetim da Silva dispensou a palavra; O Vereador 

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

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

vereador se juntou aos votos de pesares aos familiares que perderam seus 

entes queridos, o vereador falou das festas da comunidade dos rincão dos 

Pacheco e do rincão dos câmaras, que foi duas festas boas, com relação a 

participação das pessoas, parabenizou os professores pelo seu dia, que são  
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pessoas que se dedicam, profissionais que ensinam as crianças desde a pré-

escola até ao ensino superior, o vereador parabenizou pela belíssima eleição 

que ocorreu no dia seis de outubro para conselheiro tutelar, parabenizou a 

todos os conselheiros eleitos, 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 se juntou aos demais vereadores para mandar os votos de pesares, 

parabenizou aos conselheiros que foram eleitos no dia 06 de outubro, que irão 

trabalhar no município em defesa das crianças, a vereadora agradeceu a todos 

que participaram da festa da sua comunidade, a vereadora disse que esteve na 

festa dos câmara, que deu uma festa muito bonita, 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 agradeceu e 

parabenizou ao CONDICA pela eleição do conselho tutelar, parabenizou aos 

cinco conselheiros eleitos, o vereador agradeceu a comunidade por participar 

da votação para conselheiro tutelar, agradeceu as pessoas que votaram para a 

sua filha, que deram o voto de confiança, 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 cumprimentou as crianças pela passagem do seu dia, pediu a Deus 

que abençoe todas as crianças, parabenizou aos professores pela passagem 

do seu dia, que são os segundos pais para as crianças, a vereadora falou dos 

episódios que ela viu, que o carro da saúde tem levado o pessoal do CTG, 

pessoal do futebol, que as pessoas lhe cobraram, a vereadora disse que não é 

contra a saúde, mas que se o carro é da saúde, tem que usar com a saúde, a 

vereadora disse que tem que pedir mais polícia, mais reforço, para dar 

segurança ao município, a vereadora se juntou aos demais vereadores para 

que envie os votos de pesares as famílias enlutadas, 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, parabenizou as crianças pela passagem do seu dia, 

aos professores pela passagem do seu dia, que toda profissão passa na mão 

do professor, o vereador fez um relato da visita em Brasília, o vereador 

agradeceu as bancadas pelo bom atendimento, o vereador disse que se sente  
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realizado pelo trabalho que é feito no município com os demais vereadores, o 

vereador disse que vai enviar os votos de pesares para as famílias enlutadas, 

que foram pessoas que contribuíram muito para o município, 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: Indicação Nº 023/2019 “Que a Administração 

Municipal, juntamente com a Secretaria da Fazenda, bem como o Setor de 

Licitações, faça constar no edital de licitações mais precisamente os de compra 

de material de higiene, limpeza, expediente e alimentação que as entregas das 

mercadorias sejam realizadas semanalmente”, a qual foi baixada na Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação; Indicação Nº 024/2019 “Que a 

Administração Municipal, juntamente com a Secretaria da Administração e 

Secretaria da Fazenda estude a viabilidade da implantação de um vale refeição 

no valor R$ 200,00 (duzentos reais) mensais ao quadro de funcionários 

municipais efetivos. Esse vale poderá ser utilizado somente no comércio local 

”,a qual foi baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Indicação 

Nº 025/2019 “Que o Presidente da Câmara, juntamente com seus Assessores 

viabilize um Projeto Legislativo para a elaboração de um programa 

“Professores- Vereador por um Dia” a qual foi baixada na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei Nº 022/2019 “DISPÕE SOBRE 

O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 

31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR 

N° 101/2000, REESTRUTURA A UNIDADE DE  CONTROLE INTERNO DO 

MUNICIPIO, CRIA CARGOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, o qual foi 

baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei Nº 

023/2019 “Autoriza o Poder Executivo de Inhacorá a realizar concurso público 

para os cargos que institui e dá outras providências”, o qual foi baixado na 

Comissão de constituição e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação; Projeto de Lei Legislativo Nº 002/2019 “ALTERA A LEI MUNICIPAL 

N° 601/2011, DE 02 DE MARÇO DE 2011 CRIANDO O CARGO DE AGENTE 

LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, o qual estava estava baixado 

na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer 

favorável da Comissão, o qual foi colocado em votação e aprovado por  
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unanimidade dos votos; O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a 

próxima sessão para o próximo dia 29 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.  

 

 


