
 

 

 

 

 

ATA Nº 18/2019 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, teça-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 Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao presidente, aos 

vereadores e vereadoras de diferentes bancadas, aos servidores da câmara, 

aos servidores da câmara de São Valério do Sul, aos servidores da câmara de 

São Valério do Sul que se fizeram presente na sessão, que estão visitando as 

câmaras de vereadores para ver como mudar o regimento interno, o vereador 

se colocou à disposição para ajudar no que for preciso, a comunidade que se 

fez presente na sessão, o vereador parabenizou a administração pelo grande 

evento da janta dos funcionários, onde os funcionários puderam confraternizar, 

o vereador parabenizou a todos os funcionários públicos pelo seu dia que foi no 

dia 28 de Outubro, o vereador pediu ao presidente que envie os votos de 

pesares a família da Sra. Ilza Moura Fernandes, pra finalizar agradeceu pelo 

espaço; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao presidente, aos 

vereadores, aos servidores da câmara, aos servidores da câmara de São 

Valério do Sul, a comunidade que se fez presente na sessão, o vereador falou 

da festa do servidor público, que foi de grande valia a confraternização dos 

funcionários, que cada ano é feita a confraternização e está dando certo, o 

vereador falou que o servidor público é a pessoa que toca o município, que se 

não tem ele atrás da máquina publica, nada funciona na cidade, o vereador 

disse que cada servidor tem o seu valor e seu empenho, que no dia a dia estão 

sempre ajudando, o vereador agradeceu ao setor de obras que foi lhe socorrer 

fora de horas, o vereador falou das novas obras que estão se iniciando, que as 

ruas estão feias mas que é por um bom motivo, que é para ter mais trechos de 

asfalto para melhorar, pra finalizar reservou seu espaço se caso fosse 

necessário; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou ao presidente,  
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aos vereadores, aos servidores da câmara, aos servidores da câmara de São 

Valério do Sul,  a comunidade que se fez presente na sessão, o vereador falou 

dos trechos de asfalto que está em obra, parabenizou a administração pela 

festa do funcionário público, que todos os servidores se divertiram, o vereador 

falou da sua viagem pra Brasília, dos investimentos que estão vindo para os 

municípios, que é uma quantia grande, agradeceu que presidente que lhe 

cedeu um mês para assumir como presidente da câmara, o qual o mesmo vai 

se licenciar e passar ao vereador Lucas, pra finalizar reservou seu espaço; O 

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

diferentes bancadas, aos servidores da câmara, aos servidores da câmara de 

São Valério do Sul, a comunidade que se fez presente na sessão, o vereador 

parabenizou a administração pelo organização do jantar para os funcionários, 

que o jantar estava muito bom e maravilhoso, que houve uma confraternização 

muito boa entre os funcionários, o vereador parabenizou a todos os 

funcionários pelo seu dia, que é no dia 28 de outubro, desejou que sempre 

tenham sucesso, pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; A Vereadora 

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

servidores da câmara, aos servidores da câmara de São Valério do Sul, a 

comunidade que se fez presente na sessão, a vereadora se juntou aos demais 

vereadores para mandar os votos de pesares as famílias que perderam seu 

entes queridos, a família Vieira, a família Moura e a família Batista, a vereadora 

falou da festa dos funcionários que aconteceu, que estava muito animada, 

muito bonita, a vereadora parabenizou a equipe dos secretários da 

administração, que organizou a janta, a vereadora disse que foi uma festa 

muito bonita, onde os funcionários confraternizaram com suas famílias e 

colegas, 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, aos servidores da câmara de São Valério 

do Sul, a comunidade que se fez presente na sessão, o vereador parabenizou 

a administração pela festa para os funcionários, que estava muito bonita, que é 

de grande importância, o vereador falou da importância dos servidores da 

camada de são Valério do sul visitar outras câmaras, para a mudança do 

regimento do município, pra finalizar agradeceu pelo espaço; A Vereadora 

Sirlei Cleci Rolim saudou ao presidente, aos vereadores, aos servidores da  
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câmara, aos servidores da câmara de São Valério do Sul, a comunidade que 

se fez presente na sessão, a vereadora se juntou aos demais vereadores para 

mandar os votos de pesares para as famílias enlutadas, a vereadora 

parabenizou a todos os funcionários público pelo seu dia, a administração pela 

organização do jantar, que é o funcionário que faz o município, a vereadora 

falou de um projeto que foi aprovado uns dias atrás para motoristas da saúde e 

da educação aumento, que os motoristas da saúde foi sancionado o aumento, 

mas que para os motoristas da educação foi vetado, a vereadora disse que 

como que pode que para uma classe pode ser aumentado, e pra outra 

desvalorizada, a vereadora falou do projeto para fazer concurso público, que se 

já os funcionários que tem não está sendo fácil de pagar os direitos do 

funcionários merece, está sendo gelado, como que vai ser feito concurso 

público, pra assumir coisa que não é do município, que é agente de saúde, que 

é um programa federal, e não municipal, a vereadora falou das empresas 

terceirizadas, que ela que esclarecimento de empesas terceirizadas, dos CCS, 

e de toda as despesas com o pessoal, a vereadora disse que fez pedido de 

informação, a vereadora disse que o município não está um mar de rosa, que 

tem que pensar bem no concurso para agente de saúde, que tem que valorizar 

os servidores público, que não tem mais como enfiar mais gente pra dentro da 

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

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

da câmara de São Valério do Sul, aos servidores da câmara, a comunidade 

que se fez presente na sessão, a vereadora parabenizou a administração por 

proporcionar a festa para os funcionários públicos, que foi uma festa muito 

bonita, organizado pelos secretários, prefeito e vice-prefeito, a vereadora 

agradeceu os fornecedores que fizeram doação dos prêmios, da janta, a 

vereadora deixou o convite para o rodeio country final do ano, dia 27, 28 e 29 

de dezembro, que vai ser uma grande festa, a vereadora falou da preocupação 

das obras iniciadas, a vereadora disse que não precisa ir em Brasília, mas sim 

ligar todos os dias para pressionar para que as coisas aconteçam, que os 

projetos que não foram pago nada, não vem mais, que só vai vir só os que foi 

pago a primeira parcela, que tem que cobrar que isso é um benefício para a 

comunidade, para os munícipes, a vereadora se uniu aos demais vereadores 

para enviar os votos de pesares as famílias enlutadas, a vereadora falou do  
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concurso público, que tem que fazer um estudo sim, se analisar, a vereadora 

disse que na saúde está sendo feito um bom trabalho pelas agentes de saúde, 

que sobre o atendimento tem que ver e conversar com a pessoa que não está 

atendendo bem, pra finalizar agradeceu pelo espaço e 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, aos servidores da câmara de São 

Valério do Sul, a comunidade que se fez presente na sessão, o vereador 

parabenizou a administração pela organização do jantar aos funcionários, 

parabenizou aos funcionários públicos pelo seu dia, que são eles a máquina do 

município, enviou os votos de pesares a família da Sra. Ilza, do Sr. Jaime 

Vieira, que foi uma pessoa que tinha muito amigos, o vereador disse que vai 

passar um mês ao vereador Lucas Godoi para assumir, que é uma pessoa 

capaz e que vai fazer um bom trabalho, o vereado falou que a emenda do 

deputado Danrlei já entrou a parcela, que é uma emenda impositiva, que está 

garantida, que final do ano vem uma verba grande para o município, que os 

vereadores tem que sentar com o prefeito e ver quais as prioridades pra se 

investir, o vereador disse que participou da planificação dos agentes de saúde, 

que toda a planificação passa ao agente de saúde, que o agente tem que 

visitar as pessoas e lançar todos os dados no sistema, 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: Foi analisado, discutido e votado o 

Requerimento de licença do Vereador Presidente Jeferson Sedinei Moura da 

Silva, o qual requer licença do cargo de vereador durante 30 dias 

compreendendo o período de 01 de novembro de 2019 à 30 de novembro de 

2019, colocado em votação aprovado unanimidade de votos. No decorrer da 

Sessão, foram analisadas e votadas as seguintes matérias: Indicação Nº 

026/2019 “Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de 

Municipal de Obras, providencie a manutenção da Iluminação pública na 

Cidade inclusive na Praça Municipal, sendo realizada se necessário à troca e 

reposição de lâmpadas”, a qual foi baixada na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação; Indicação Nº 027/2019 “Que a Administração Municipal 

juntamente com a Secretaria de Fazenda e seus assessores jurídicos  
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viabilizem um estudo para a isenção da taxa de terraplanagem e cargas de 

terra, com a finalidade de novas construções para o perímetro urbano ou rural, 

mesmo a construção do imóvel sendo financiada. Desde que esta Isenção não 

venha causar danos aos cofres público. Pode o Tribunal de Contas Entender 

como renuncia de Receita”, a qual foi baixada na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação; 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 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 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 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 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 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; O 

Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o 

próximo dia 12 de Novembro 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.  

 

 

 

 


