
 

 

 

 

 

ATA Nº 21 /2019 

Aos três dias do mês de dezembro 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 

Jeferson Sedinei Moura da Silva, os seguintes Edis: Arnaldo Mariano de 

Oliveira, Daniel Bertoldo Streit, 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 Inês dos Santos Bueno saudou ao presidente, aos vereadores, 

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

vereadora pediu ao presidente que envie os votos de pesares a família do Sr. 

Vilson Iane, que foi uma pessoa muito boa pra comunidade, a vereadora falou 

do sol a sol, que faz parte das comunidades o interior, e já convidou a 

comunidade para participar e brincar, pra finalizar reservou seu espaço se caso 

fosse necessário e 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, que é uma satisfação as pessoas acompanhar o pronunciamento de 

cada vereador, 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 agradeceu ao CRAS 

e a Assistência Social em nome do presidente do Grupo União dos Idosos, que 

trabalharam no baile do grupo, a vereadora se juntou a vereadora Inês para 

que envie os votos de pesares a família Ianke, pelo falecimento do Sr. Vilson 

Ianke, a vereadora cumprimentou a secretaria da saúde, que no mês de 

outubro e novembro fez um trabalho muito bonito, que levou todas as mulheres 

para fazer exame, pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; A Vereadora 

Veranice Santos saudou ao presidente, aos vereadores de diferentes 

bancadas, a comunidade que se fez presente na sessão, aos servidores da 

câmara, a vereadora se juntou aos demais vereadores para que envie os votos 

de pesares a família Ianke,  pelo falecimento do Sr. Vilson, a vereadora disse 

que não tinha muito assunto, pra finalizar reservou seu espaço se caso fosse 

necessário e desejou uma ótima sessão a todos; O Vereador Arnaldo  
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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 disse que esteve presente na festa da radio 

querência no rincão dos pires, na igreja União de Cristo, o qual vereador 

parabenizou a igreja pela organização do evento, pediu ao presidente que 

envie os votos de pesares a família Ianke, que foi um amigo da comunidade, o 

vereador falou do início do campeonato de futsal, parabenizou ao presidente 

Felipe pela organização juntamente com a administração, que o campeonato 

possa correr na paz, o vereador falou que não esteve presente no  baile do 

Grupo União do Idosos ,mas que foi um evento muito bonito com grupos de 

fora, 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, o vereador disse que 

esteve presente na inauguração do balneário na cidade de Inhacorá do Sr. 

Davi Ferreira e sua esposa Vanessa, que ficou muito bonito, um local que a 

família pode ir para se divertir e passar o dia, o vereador disse que a cidade 

ainda está em construção, mas que pelas notícias que ele ouviu vai começar 

ser feito os asfalto, na rua Napoleão Moreira Bueno, falou da praça que está 

sendo feito no lado rio, das decorações natalinas, parabenizou as partes que 

se envolveram para arrumar, que ficou muito bonita a praça, o vereador disse 

que todas as secretarias estão de parabéns, que estão se esforçando e 

tentando fazer o melhor trabalho no município, pra finalizar reservou seu 

espaço se caso fosse necessário; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva 

saudou ao presidente, aos vereadores, agradeceu ao vereador Jeferson pela 

oportunidade que lhe deu de assumir um mês como presidente, saudou aos 

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

parabenizou ao CMD pela organização do campeonato, falou do sol a sol que 

vai ser no dia 08 de dezembro, que foi uma ideia que se iniciou no ano 

passado, que é um dia das pessoas se divertir, pra finalizar agradeceu pelo 

espaço; 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 a família do Sr. Vilson 

Ianke, o vereador falou que é muito importante que as pessoas façam exames, 

para se prevenir, parabenizou a administração pela aquisição do arador que  
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está na frente da prefeitura, parabenizou ao CMD pelo campeonato que está 

acontecendo, que é um campeonato bom, falou do sol a sol, parabenizou as 

comunidades envolvidas, falou das angustias dos professores, de um pacote 

que quer tirar os direitos dos professores, falou de um relato de uma professora 

que foi professora do governador, que quer tirar os direitos dos professores, 

que ela acredita que o governador não vai aprovar o pacote mude de ideia, pra 

finalizar desejou uma boa sessão a todos; O Presidente passou a 

presidência ao seu Vice-Presidente Edelvan Cossetim da Silva 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, agradeceu ao vereador Edelvan pelo bom trabalho que fez no período 

de um mês o que ele ne licenciou, parabenizou a Educação Infantil pela 

inauguração de um parquinho, falou da praça que está sendo feito no lado do 

rio, que vai ser um lugar muito bonito, cheio de sombra, para as famílias sentar, 

o vereador falou do asfalto, que dia doze vai ser feito, parabenizou ao CMD 

pela organização do campeonato, parabenizou ao Virlei pelo trabalho que faz 

nas escolinhas, falou do concurso da câmara, convidou a comunidade para o 

sol a sol, 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 

Nº 024/2019 “Dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o exercício 

financeiro de 2020”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação e na Comissão Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei Nº 

025/2019 “Dispõe sobre as Leis Orçamentaria Anual para o exercício financeiro 

de 2020”,o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 

na Comissão Orçamento, Finanças e Tributação; 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 estava baixado na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável,  
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foi colocado e votação e aprovado por unanimidade dos votos; 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 estava baixado na 

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

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; 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 estava baixado na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável, 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 10 de 

Dezembro ás 19:00 horas na sala de sessão da Câmara, devido ao vereador 

Elésio Roberto da Silva ter que levar o seu filho para Porto Alegre na semana 

do dia 17 e na semana do dia 24 é o natal, e eu Jucieli Kremer de Oliveira da 

Silva de Oliveira da Silva, Diretora Executiva lavrei está ATA que após lida será 

assinada pela Presidente e demais Vereadores presentes.  

 

 


