
 

 

 

 

 

ATA Nº19 /2019 

Aos doze dias do mês de novembro 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 

Edelvan Cossetim da Silva, os seguintes Edis: Arnaldo Mariano de Oliveira, 

Daniel Bertoldo Streit, Elésio Roberto da Silva, Inês dos Santos Bueno, Lucas 

Josemar Godoi, Roque Clairto da Silva, Sirlei Cleci Rolim e Veranice Santos. 

Invocando a Proteção Divina o Presidente declarou aberta a Sessão. 

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

 

O servidor Geolar da Costa Leite pediu espaço para esclarecimento sobre o 

projeto do aumento para os motoristas da educação que foi vetado, perguntou 

também sobe o transporte do município que é emprestado para entidades 

particulares, se pose ser emprestado ou não, se é um direito de todos. 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 nunca viu em uma sessão nem com requerimento ceder 

espaço para as pessoas fazer suas manifestações, o vereador disse que tenta 

de toda forma servir bem a comunidade, que lhe cobram e manifestam no dia a 

dia, que ele procura a tirar limpo tudo o que acontece, que se não está sendo 

serviço errado, que quem não está de acordo do que está sendo feito no 

município, que vá buscar os seus direitos, o vereador disse que fica triste 

quando vê nas redes sociais pessoas torcendo que o município seja extinguido, 

pra finalizar agradeceu pelo espaço e 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, o vereador falou do pacote econômico que vem sendo bem comentado 

e polemico na questão dos municípios de menos de cinco mil habitantes que 

não atingiram 10% do orçamento total do que se arrecada pode deixar de ser 

município, que Inhacorá pode deixar de ser município e pertencer a município 

vizinho, como era no passado, que se esse pacote for aprovado é pra acabar 

com município pequeno que são pobres e carentes, que ele acredita que os 

deputados não vão aprovar, que ele não quer que o município de Inhacorá 

volte a ser um distrito, mas sim que cada vez mais o município se desenvolva e  
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tenha bastante recurso, 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 falou que a sua comissão fez um pedido de informação sobre o 

projeto do concurso, que ainda não veio a resposta do pedido, que eles 

resolveram de deixar guardado o projeto, a vereadora disse que fica no 

aguardo do pedido de informação, para colocar em votação, a vereadora falou 

das estradas que está bastante ruim, principalmente o trecho que vai até a 

ponte baixa, que tem bastante buraco, que ela entende que teve bastante 

chuva, que estragou bastante as estradas, mas que na medida do possível 

possam ser arrumadas, pra finalizar agradeceu pelo espaço e desejou uma boa 

sessão a todos; O Vereador Lucas Josemar Godoi saudou ao presidente, 

aos vereadores e vereadoras, a comunidade que se fez presente na sessão, o 

vereador falou que se faça uma lei, para que de vez em quando alguém da 

comunidade possa se pronunciar, com assuntos que não seja polemico, pra 

finalizar agradeceu e reservou seu espaço se caso fosse necessário; O 

Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao presidente, aos vereadores, aos 

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

vereador comentou sobre extinguir os municípios, que as pessoas que falam é 

aqueles que estão se aproveitando da prefeitura, que ele é contra que os 

municípios sejam extinguidos, 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, 

agradeceu ao servidor Geolar pelos esclarecimentos, a vereadora disse que 

não está preocupada com a política, mas sim com o município, que tem que 

economizar, que é o único jeito de fazer as coisas com trabalho e economia, a 

vereadora disse que antes de fazer uma denúncia, tem que tentar fazer as 

coisas pelo bem, com calma, para o município desenvolver, a vereadora falou 

da indicação que está fazendo para aumento dos funcionários e pedido da 

venda das licenças dos funcionários, que é um direito de cada um, pra finalizar 

agradeceu pelo espaço; A Vereadora Veranice Santos pediu licença para o 

presidente para se retirar da sessão, porque seu filho não estava bem, o 

presidente autorizou a sua retirada; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira 

saudou ao presidente, aos vereadores e vereadoras de diferentes bancadas,  
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aos servidores da câmara, a comunidade que se fez presente na sessão, o 

vereador deu a notícia da liberação de van para Inhacorá e um carro, que isso 

é muito importante, que vai vir mais um carro pela votação da consulta popular, 

o vereador falou das aposentadorias do estado, das extinção dos municípios 

pequenos, que ele não acredita que vai ser votado, pra finalizar agradeceu pelo 

espaço; O Presidente passou a presidência a sua Primeira Secretaria Inês 

dos Santos Bueno para se Pronunciar; O Vereador Edelvan Cossetim da 

Silva saudou aos vereadores, aos servidores da câmara, a comunidade que se 

fez presente na sessão, o vereador falou do concurso público da câmara, do 

edital que saiu, que é um apontamento do tribunal de contas, o vereador falou 

da van que vai vir que é do senador Lazier Martins, que quem ganha com isso 

é a comunidade, o vereador disse que as pessoas tinha que tratar a política 

como política e não como uma profissão, o vereador disse que qualquer 

pessoa tem o direito de ir falar na sessão das suas angustias, que cada um 

sabe o que fala e arca com suas consequências, com requerimento a pessoa 

tem direito, que é uma pessoa do município, que tem que ter um bom senso, 

pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; A secretaria devolveu a 

presidência ao Vereador Edelvan Cossetim 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 028/2019 “Que 

o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de 

Administração mais precisamente o Setor de Pessoal, altere a Lei Municipal 

062/1994 nos Art. 100 e 101 possibilitando que as licenças prêmio possam ser 

convertidas em pecúnia (dinheiro), por se tratar de um Prêmio oferecido ao 

servidor que tenha cumprido os requisitos elencados na lei, sendo um direito 

adquirido devendo a municipalidade entregar esse prêmio da forma que fique 

mais adequada ao servidor público”, a qual foi baixada na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; Indicação Nº 029/2019 “Que o Executivo 

Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração mais 

precisamente o Setor de Pessoal, conceda a revisão geral anual a todo o 

quadro de servidor publico municipal no percentual de 10% (dez por cento)”, a 

qual foi baixada na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Indicação 

Nº 030/2019 “Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Obras realize a construção dos passeios públicos mais 

precisamente na  rua Adelino José Zamo e demais ruas que não possuem e 

que estão sendo feitos a pavimentação asfáltica. Sendo do bairro Santo  
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Expedito”, a qual foi baixada na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação; 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 estava baixada na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer 

favorável da comissão, foi colocado em votação  e aprovado por unanimidade 

dos votos; Indicação Nº 027/2019 “Que a Administração Municipal juntamente 

com a Secretaria de Fazenda e seus assessores jurídicos 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 renúncia de 

Receita”, a qual estava baixada na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação, onde recebeu parecer favorável da comissão, foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade dos votos; O presidente abriu espaço 

para a secretaria da Amuceleiro se pronunciar; O Presidente deu por encerrada 

a Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 19 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.  

 

 

 

 


