
 

 

 

 

ATA Nº 22 /2019 

Aos dez dias do mês de dezembro 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 

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: 

O Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a palavra; A Vereadora Sirlei 

Cleci Rolim saudou ao presidente, aos vereadores, aos servidores da câmara, 

a comunidade que se fez presente na sessão, a vereadora desejou um feliz 

natal e um feliz ano novo a todos as pessoas que estavam presente na sessão, 

pediu que o próximo ano seja de paz, luz e que seja um ano muito bom para a 

comunidade, pra finalizar agradeceu pelo espaço; A Vereadora Veranice 

Santos saudou ao presidente, aos vereadores e vereadoras de diferentes 

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

câmara, a vereadora agradeceu aos vereadores pelo bom entendimento que 

tiveram na câmara, que as coisas andaram, agradeceu ao presidente pelo bom 

entendimento, pelo que que foi comandado na câmara,  a vereadora disse que 

quem ganhou com isso foi a comunidade, a vereadora desejou um feliz natal, 

pediu que possam estar unidos sempre buscando o melhor, que o ano novo 

seja repleto de realizações, que o ano de 2020 seja melhor que o de 2019, a 

vereadora falou da escolha da presidência da câmara, a qual ela parabenizou e 

desejou sucesso para a pessoa que assumir e conduzir os trabalhos da 

câmara, pra finalizar desejou um feliz natal e um ano novo pra todos, e uma 

ótima 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, o 

vereador agradeceu ao que foi conquistado durante o ano, a administração 

juntamente com a câmara de vereadores, aos investimentos da câmara, que é 

uma soma dos noves vereadores que estão trabalhando, que foi um ano de 

bom entendimento e respeito entre os vereadores, o vereador falou dos 

funcionários que estão trabalhando todas as tardes, além do turno único, para 

limpar e arrumar a rua que vai ser feito o asfalto, que no dia 16 vai ser feito o 

asfalto, que tem várias emendas, de vários deputados, para fazer o asfalto, o  
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vereador parabenizou a todos os funcionários que estão trabalhando de tarde 

no sol juntamente com os funcionários da corsan, o vereador desejou um feliz 

natal a todos os vereadores e suas famílias, aos servidores da câmara, a 

comunidade de Inhacorá, pediu que seja um natal cheio de saúde, desejou um 

feliz ano novo, que o ano que está acontecendo correu muito bem, com chuva, 

e que o ano de 2020 seja um ano melhor ainda, o vereador falou da escolha do 

presidente da câmara, desejou a pessoa que ficar de presidente que faça um 

bom trabalho, que tenha um bom entendimento com os demais vereadores e 

aos servidores da câmara, 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 do 

progresso que está acontecendo na cidade, do trabalho da administração 

juntamente com o poder legislativo, sempre unindo forças, com secretários, 

pessoas ligadas a administração, funcionários das secretarias, o vereador falou 

que cada prefeito que passou no município deixou a sua maraca, mas que o 

atual prefeito está conseguindo fazer a sua história no município, que cada 

vereador tenta buscar junto aos seus deputados, recursos para a cidade, o 

vereador disse que que espera no próximo ano que quem ficar de presidente, 

possa conduzir de forma como foi conduzido nos anos anteriores e no ano de 

2019, que seja uma pessoa que pense nos investimentos para o município, que 

trabalhe para o crescimento, o vereador disse que muita coisa se aprendeu 

nesses anos de mandato com os demais vereadores, que no próximo ano seja 

um ano de bom entendimento, um bom pensamento de futuro e não de 

regresso, pra finalizar agradeceu e reservou seu espaço; O Vereador Edelvan 

Cossetim da Silva saudou ao presidente, aos vereadores, saudou aos 

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

vereador falou das emendas que os vereadores conseguiram, que se não fosse 

os vereadores ligar e incomodar os seus deputados, noventa por cento das 

coisas não teria acontecido no município, que a união que está acontecendo 

entre os vereadores está sendo bom para o município, o vereador falou de 

cada trabalho que os presidentes que passaram na câmara fizeram durante 

esses três anos, pra finalizar agradeceu 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 parabenizou pela organização do sol a sol, a todas as 

comunidades que se envolveram nesse evento, o vereador falou das obras que  
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está sendo feito, para fazer o asfalto, da parte da drenagem, o vereador falou 

que cada vereador se empenhou para cobrar cada representante, cada 

deputados para que essas emendas viessem para o município, que graças a 

deus veio para o município e que está acontecendo, o vereador desejou a 

todos os presentes, aos vereadores e servidores da câmara,  um feliz natal e 

um prospero e abençoado ano novo, pediu que deus derrame todas as 

bênçãos do céu, em saúde, prosperidade para toda a comunidade de Inhacorá, 

pra finalizar agradeceu pelo espaço; 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 os 

vereadores sempre trabalham unidos em prol do município e para a população, 

a vereadora desejou um feliz natal a toda a comunidade de Inhacorá, um 

prospero 2020 com muita saúde para todas as famílias, pra finalizar agradeceu 

pelo espaço e 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, o vereador parabenizou a equipe que organizou o sol a sol, que estava 

bem organizado, o vereador disse que tudo o que foi ajudada pela câmara não 

foi só ele como presidente, mas sim todos os vereadores, o qual ele agradeceu 

a todos pelo apoio, por trabalhar sempre pensando no melhor, que foi 

conseguido economizar um bom dinheiro, que se não fosse a união da câmara 

nada aconteceria, o vereador agradeceu pelo ano tranquilo, com dialogo, o 

qual ele tentou conduzir da melhor maneira possível, não ofendendo ninguém, 

sempre buscando a amizade e respeito, o vereador agradeceu aos vereadores, 

aos servidores da câmara, por ter lhe ajudado conduzir esse ano os trabalhos, 

pra finalizar agradeceu pelo espaço e 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 027/2019 “Estabelece o Índice para a revisão geral anual dos 

vencimentos e subsídios dos servidores do Município, e dá outras 

providências”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação; Indicação Nº 031/2019 “Que a Administração Municipal estude uma 

maneira legal de realizar a doação de um terreno para o Grupo União dos 

Idosos de Inhacorá para construir a Sede de eventos e reuniões. Local onde  
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pode ser realizada a doação do terreno onde era a antiga Secretaria de Obras, 

parque de maquinas ou outro local”, a qual foi baixada na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei Nº 024/2019 “Dispõe sobre as 

diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 2020”, o qual estava 

baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e na Comissão 

Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer favorável pelas 

comissões, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; 

Projeto de Lei Nº 025/2019 “Dispõe sobre as Leis Orçamentaria Anual para o 

exercício financeiro de 2020”,o qual estava baixado na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação e na Comissão Orçamento, Finanças e 

Tributação, onde recebeu parecer favorável pelas comissões, foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade dos votos; Projeto de Lei Nº 027/2019 

“Estabelece o Índice para a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios 

dos servidores do Município, e dá outras providências”, o qual estava baixado 

na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; O presidente abriu 

espaço para apresentação das chapas para eleição da mesa diretora para 

o ano de 2020; foi apresentada 02 (duas) Chapas. Sendo elas, Chapa 01 

Presidente Edelvan Cossetim da Silva, Vice-Presidente Inês dos Santos 

Bueno, 1° Secretário Roque Clairto da Silva 2° Secretaria Sirlei Cleci Rolim. 

Chapa 02, Presidente Daniel Bertoldo Streit Vice-Presidente Arnaldo Mariano 

de Oliveira, 1°Secretaria Veranice Santos Rolim. Passado ao período da 

votação a chapa vencedora foi a n° 01 (um) com 06 (seis) votos favorável. O 

Presidente deu por encerrada a Sessão, e eu Jucieli Kremer de Oliveira da 

Silva, Diretora Executiva lavrei está ATA que após lida será assinada pela 

Presidente e demais Vereadores presentes.  

 


