
 

 

 

 

ATA Nº 20 /2019 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, quinta-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 Vereador Elésio Roberto da Silva saudou ao presidente, aos vereadores, 

aos servidores da câmara, aos professores, a comunidade que se fez presente 

na sessão, o vereador parabenizou aos professores pelo esforço de enfrentar, 

de lutar em favor de quem está sendo prejudicado, que é a classe do 

magistério, dos professores, o vereador falou que os professores são norte e 

que dão o amparo escolar na formação na educação, que a greve é uma 

unanimidade de todos os professores, que a luta é necessária, o vereador 

disse que ele acredita que os professores vão vencer essa batalha, pra finalizar 

agradeceu pelo espaço e desejou uma boa sessão a todos; A Vereadora Inês 

dos Santos Bueno saudou ao presidente, aos vereadores, aos servidores da 

câmara, aos professores, a comunidade que se fez presente na sessão, a 

vereadora falou da luta dos professores, que hoje é um trabalho muito difícil ser 

professor, a vereadora parabenizou aos professores, que são corajosos, que 

lutam pelo seu direito, a vereadora disse que é uma vergonha os governantes 

não apoiar aos professores, a vereadora se colocou à disposição juntamente 

com os demais vereadores para lutar pelo direito dos professores, que os 

professores além de não estar recebendo seu salário, ainda querem cortar os 

seus direitos, a vereadora disse que o povo tem que ir para as ruas para lutar 

pelos professores, que é os professores que levam o ensinamento para 

aqueles que estão em busca, a vereadora parabenizou a todos os professores 

que estão na luta pelos seus direitos, a vereadora pediu que envie os votos de 

pesares a família do Sr. Ernesto e do Sr. Amadi, pra finalizar 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,  
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aos professores, o vereador disse que se une juntamente com os professores 

para lutar pelos seus direitos, para 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, aos professores, o vereador disse que é de grande valia o 

protesto dos professores pelos seus direitos, que quando o governador foi pedir 

voto não era essas propostas, que tem os deputados que a comunidade apoiou 

e votou, que agora é a hora de cobrar na condição de vereador, de 

representante da comunidade, na hora dos deputados ir votar o pacote que foi 

colocado, o vereador disse que a comunidade juntamente com os professores 

calçar o pé, ir para o protesto e não frouxar, ele acredita que não vai ser votado 

esse pacote, que os deputados também tem que mandar se valer, porque 

quando foi para pedir o voto, e apresentar proposta, não era pra fazer isso, 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, aos vereadores, a vereadora disse que é para os 

professores contar com seu apoio, que foi feita uma moção para ser votada pra 

seguir apoiando os professores, a vereadora disse que ela tem certeza que vai 

ter que voltar atrás o governador com o pacote, pediu aos vereadores que 

tenham coragem, que está difícil, mas que se  fraquejar e deixar eles fazer o 

que querem, a situação só tem a piorar, que tem que ter coragem, que com 

esse pacote os professores não tem nada a ganhar, e sim só perder, a 

vereadora disse que dá impressão que deputados e o governador nunca 

estiveram em sala de aula, que hoje eles estão lá é graças aos professores, 

que educaram e ajudaram ele a seguir uma carreira, a vereadora pediu aos 

professores que não desistam da luta, que podem contar com ela e todos os 

vereadores, a vereadora se juntou aos demais vereadores para mandar os 

votos de pesares a família do Sr. Amadi e do Sr. Ernesto, pra finalizar desejou 

uma boa sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos saudou ao 

presidente, aos vereadores e vereadoras de diferentes bancadas, aos 

professores, a comunidade que se fez presente na sessão, a vereadora disse 

que os professores estão de parabéns, por lutar pelos direitos que são deles, 

que cada um tem que lutar pelo seu, a vereadora disse que os governantes 

deixam as pessoas com vergonha, que quando estão em campanha, a primeira  
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coisa que dizem que a prioridade é a educação, mas que na verdade é um 

caça votos, a vereadora disse que os professores tem que lutar 

incansavelmente, que não dá para fraquejar, que tem que ir até o final para ver 

o que dá, que cada pessoa que votou em deputado, tem que ligar e botar 

contra a parede, para não aprovar esse pacote, que alguma coisa o governo 

vai ter que fazer, que o professor vem sendo caluniado muito tempo, não vem 

ganhando reposição salarial, que o seu salário já está defasado de muito 

tempo, que isso é vergonhoso, e ainda receber parcelado, que isso é uma 

tristeza, a vereadora disse que está junto com os professores, que ela é 

parceira, que está na hora de colocar os deputados na parede, a vereadora 

desejou sucesso na caminhada dos professores, que eles tenham êxito pelo 

que estão lutando, porque é um direito deles, a vereadora se juntou aos votos 

de pesares as famílias enlutadas do Sr. Amadi e do Sr. Ernesto, a vereadora 

disse que os professores podem contar com ela no que precisarem, 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, aos professores, parabenizou aos professores pela batalha que estão 

enfrentando, falou da sua indicação lembrando dos professores a qual foi 

aprovada, o vereador disse entrou em contato com o assessor do deputado 

Clasmann, o qual o mesmo lhe colocou que não está nada decidido, que o 

deputado é da base do governo, que não está nada decidido, que vai ter uma 

reunião com os deputados da base do governador pedindo para retirar a 

proposta ou senão modificar, que da maneira que está não tem jeito de ser 

aprovado, que é uma coisa pra ficar mais tranquilo, o vereador disse que não 

para a batalha parar, que tem que ir até o fim, para ter uma resposta favorável 

aos professores, e aos funcionários do estado, o vereador se colocou à 

disposição dos professores, que tem que fazer que os deputados sejam a favor 

do professores, o vereador pediu ao presidente que envie os votos de pesares 

as famílias do Sr. Celeste Filipin pelo falecimento da sua esposa, aos familiares 

do Sr. Ernesto Moura, aos familiares do Sr. Amadi Moura, pra finalizar 

agradeceu pelo espaço; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao 

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

a comunidade que se fez presente na sessão, em especial aos professores,  
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que o assunto principal em todo os estado é os professores, que em todas as 

casas estão todos de luto, vendo o esforço de cada um pra ser reconhecido 

dentro de um governo que não está se importando com a classe dos 

professores, o vereador disse que votou no governador, mas que está quase 

arrependido, mas que o outro que estava antes não vinha cumprindo com o 

salário dos professores, que não pagava os professores, o vereador disse que 

vê o empenho de cada professor em sala de aula, ele que tem os filhos que 

estudam, que quanto amor tem no coração de um professor, que não é só um 

ou dois filhos que tem lá, mas sim várias crianças, e o professor passando todo 

o seu conhecimento, que nesse momento não é só os professores que estão 

preocupados, mas sim as famílias que tem os seus filhos, famílias que tem 

professores estudando para se formar, para se aperfeiçoar, que no momento 

que o governo tem que parar para pensar e dar um novo rumo na educação, 

eles abandonam os professores, que o governo tem que tirar de pauta esse 

pacote, porque senão vai massacrar mais as classes trabalhadoras, o vereador 

se colocou a disposição dos professores, se juntou aos votos de pesares as 

famílias enlutadas, do Sr. Ernesto, do Sr. Amadi e Da esposa do Sr. Celeste 

Filipin, pra finalizar desejou uma boa luta aos professores porque todos estão 

lutando pela mesma causa; 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, aos professores, aos 

servidores públicos, o vereador falou que sempre o último é o professor, que 

quem sofre é o professor, que os governantes no período de campanha 

sempre falam que vão investir na educação, daí quando chega no poder faz 

isso que está acontecendo, de parcelar salários, e de cortar direitos dos 

professores, o vereador falou que essa luta não deve parar, que os professores 

tem que lutar pelos seus direitos, que os professores trabalham o mês inteiro e 

o que cada um quer é receber o seu salário inteiro e não parcelado, que os 

governantes antes de cortar os direitos dos professores, que diminua os seus 

salários, o vereador se colocou à disposição dos professores, para lutar pelas 

suas causas, o vereador disse que vai mandar os votos de pesares as famílias 

do Sr. Amadi, do Sr. Ernesto e do Sr. Celeste Filipin, pra finalizar desejou uma 

boa sessão a todos; A secretaria devolveu a presidência ao Vereador  
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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: Projeto de Lei Nº 026/2019 “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a efetuar a contratação de pessoal para atender necessidade de 

excepcional interesse público e por tempo determinado junto a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, para o ano letivo de 2020 e da outras 

providências”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação; Projeto de Lei Legislativo Nº 03/2019 “DISPÕE SOBRE A 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELIMINADOR DE AR NAS TUBULAÇÕES 

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN NO MUNICIPIO 

DE INHACORÁ - RS”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação; Projeto de Lei Legislativo Nº 04/2019 “ALTERA A LEI MUNICIPAL 

N° 601/2011,DE 02 DE MARÇO DE 2011 CRIANDOO CARGO DE AGENTE 

LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, o qual foi baixado na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação; 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 estava baixada na Comissão de Constituição, Justiça e 

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

votação e aprovado por unanimidade dos votos; 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 público municipal no percentual de 10% (dez por cento)”, 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 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 Expedito”, 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; 
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Moção Nº 01/2019 “MOÇÃO DE REPÚDIO CONTRA OS PROJETOS DE 

ALTERAÇÃO NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO RIO GRANDE DO 

SUL E NA PREVIDÊNCIA ESTADUAL”, a qual foi aprovado por unanimidade 

dos votos; O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima 

sessão para o próximo dia 03 de Dezembro 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.  

 


