
 

 

 

 

ATA Nº 07 /2020 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte, 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 do vereador 

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

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

Jeferson Sedinei Moura da Silva, Roque Clairto da Silva 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 

Veranice Santos saudou ao senhor presidente, aos colegas vereadores, e a 

secretária, a vereadora relata que o Prefeito lhe informou, que essa semana 

abrirá licitação para o asfalto, da Emenda do Deputado Ronaldo Nogueira, diz 

que daqui há quinze ou vinte dias sairá a Emenda do Deputado Ronaldo 

Santini, fala que isso é motivo de alegria, pois apesar de toda essa tempestade 

há notícias boas, diz ficar feliz, porque é um trabalho do esforço dos 

vereadores, diz que todos os colegas se empenharam, fazendo o que podiam 

juntamente com seus deputados, relata que muitas vezes não depende 

somente dos vereadores, que a parte que os cabe é feito, diz sempre cobrar o 

que é prometido e ir atrás, que por isso hoje está aí, fala que agora é só 

esperar se concretizar de fato e diz que acredita que como foi aberta a 

licitação, irá começar logo, fala que hoje, alguns políticos são muito criticados e 

desacreditados também, que então fica feliz em ver as pessoas sérias com as 

quais tratou, que pode dizer que não se arrepende da pessoa a qual apoiou, a 

vereadora relata sobre o Hospital de Chiapetta, diz que por essa casa nunca 

passou o valor que o Município paga à Chiapetta, diz achar estranho, fala que 

acredita que o que pode-se fazer é uma parceria, desde que seja cobrado 

conforme a Saúde já vem fazendo, que seja os valores do CISA (Consórcio 

Intermunicipal de Saúde) pois acha que Inhacorá já paga ao Município 

Chiapetta para ter “portas abertas” e diz não saber o benefício disso, porque 

tudo que é feito é pago e que já questionou sobre isso e não obteve resposta, e 

que por isso a vereadora se diz contra a doação do dinheiro ao Hospital, que 

se pagar, deve –se ter algum benefício,  e finaliza desejando uma boa sessão a 

todos; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao presidente da 

Câmara, aos colegas vereadores e a  funcionária da casa,  o vereador 
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relata que esteve com o Prefeito, o qual lhe informou sobre uma doação do 

Deputado Danrlei, no valor de R$ 100.000 (cem mil reais) para o Município, 

destinado à Saúde, fala que a doação do Deputado Jerônimo no valor de R$ 

250.000 (duzentos e cinquenta mil reais) também está por sair, relata das 

vezes que conversou com os colegas das necessidades, de quando os 

deputados vinham pedir votos e de um dia fazerem o que muitos estão 

fazendo, diz que o Município está agraciado por assim dizer, por todos os 

deputados da bancada estarem chegando em Inhacorá conseguindo recursos, 

agradece aos deputados que mesmo não sendo da mesma base enxergam o 

nosso Município, o vereador relata também que o Prefeito informou da baixa 

que houve na arrecadação dos impostos e repasses do Governo, diz que por 

isso dá graças por estarem trazendo esse recursos para ajudar a nossa 

comunidade, o vereador solicita ao Presidente, que envie nota de pesar à 

família do senhor Nelson Kalb, falecido ontem e sepultado na data de hoje, o 

qual tinha setenta e dois anos, diz que sua família é tradicional de Inhacorá e 

que em nome dos vereadores e da Câmara dá os votos de pesar, o vereador 

dá os votos de pesar também à família e à cuidadora de Izaltina Lemos, que 

tinha família aqui e faleceu aos noventa e dois anos, o vereador fala do ônibus 

novo recebido na semana passada, diz que foi um recurso encaminhado pelo 

Deputado Osmar Terra, relata que esteve em setembro passado com o 

Deputado fazendo o pedido e que vários vereadores foram no ano passado 

também fazer o mesmo, agradece a todas as pessoas e parabeniza a 

comunidade, fala que quem irá ganhar com isso são os alunos, diz que é 

segurança um ônibus novo, que quem ganha é a comunidade que ficará com 

um veículo adequado, fala sobre o processo de licitação que foi liberado para 

realizar o asfalto, diz que é uma Emenda do Deputado Ronaldo Nogueira, que 

fica feliz porque vê que foi uma pessoa que batalhou, diz que fomos agraciados 

e  que a próxima licitação a ser liberada é a Emenda do Deputado Ronaldo 

Santini,  a qual diz que será um bom trecho  a ser feito e que certamente até o 

final do ano tudo estará concluído, diz ser uma coisa boa para o Município de 

Inhacorá, finaliza agradecendo o espaço; O Vereador Daniel Bertoldo Streit 

cumprimenta o presidente da casa e aos demais vereadores presentes, diz que 

não tem público nesses dias e que sente falta de ter plateia  para acompanhar, 

mas que é bom ver que todas as pessoas estão aderindo as orientações de 

usar máscaras, pois diz que o problema está ficando sério na nossa região que 

está perto, fala de ver o ano passando e os alunos estarem com as escolas  
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fechadas, acredita que enquanto não normalizar, não haverá aula ainda no 

nosso Município, relata ter visto no noticiário que as escolas particulares estão 

em uma negociação, para poderem retomar as aulas seguindo uma série de 

medidas, mas diz que acredita que o Governo não liberará porque as escolas 

estaduais e municipais poderiam aderir a essas medidas para retornar as 

aulas, diz ser um problema sério, que não sabe até quando irá as aulas depois 

e que se preocupa bastante com isso, o vereador parabeniza a Administração 

Municipal pela chagada do micro-ônibus, diz que agora vai ficará guardado por 

um tempo, mas que depois vai ser muito útil para o nosso município, fala que 

sobre a licitação do asfalto fica feliz, diz que foi uma Emenda do Ronaldo 

Nogueira muito batalhada, fala que com a Emenda do Ronaldo Santini estão 

começando os trabalhos, que é um deputado novo e que espera que siga igual 

como foi com o Ronaldo Nogueira, diz que deve-se ir atrás para conseguir os 

recursos para o Município e finaliza desejando uma boa sessão a todos; O 

Vereador Elésio Roberto da Silva saudou o presidente da casa, aos colegas 

vereadores e aos funcionários da casa, diz que também deixa seus votos de 

pesar, pede que se possível seja encaminhado os votos de pesar aos 

familiares, que são pessoas de tradição do nosso Município, relata que nessa 

época difícil de crise, da estiagem que passou o nosso Estado, que para ajudar 

ainda mais houve a questão da pandemia da COVID-19, diz que vê algumas 

iniciativas, uma forma do Governo Federal dentro da sua alçada orçamentária, 

tentando ajudar atrás de medidas emergenciais os Municípios e Estados, até 

mesmo a população em geral com o Auxílio Emergencial e tantas outras 

medidas que vêm sendo tomadas, diz ficar preocupado pelo que estamos 

passando, fala que trocam ideia aqui nessa casa,  que buscam  da melhor 

forma possível também cooperar com a comunidade local, ajudar os munícipes 

principalmente com essa questão do Auxílio Emergencial, porque diz que 

muitos estão conseguindo e outros não, o vereador fala que foi aprovado no 

Senado uma ajuda aos Municípios do nosso País, que sofrem com a COVID-

19, diz que somente aqui na nossa Região do Celeiro, pelo que foi aprovado no 

Projeto de Lei nº39/2020 serão destinados R$ 120.000.000 (cento e vinte 

milhões) aos Municípios, diz que para Região do Celeiro será doado R$ 

19.920.150,47 (dezenove milhões, novecentos e vinte mil, cento e cinquenta 

reais com quarenta e sete centavos), fala que devia ser divido esse valor meio-

a-meio, mas que será divido conforme a população e que quando chegar aqui 

em Inhacorá esse valor será de R$ 222.195,17(duzentos e vinte e dois mil,  
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cento e noventa e cinco reais com dezessete centavos), diz que é uma ajuda 

para o nosso Município, que representa bastante com certeza, mas que as 

dificuldades enfrentadas são enormes, fala que até as questões de dívidas 

serão suspensas por um período, diz que então tudo isso vem de uma forma 

para tentar amenizar um pouco essa crise do Coronavírus e em especial o que 

o nosso estado sofreu com a estiagem, o vereador parabeniza a 

Administração, diz que fica feliz pelo transporte novo, que é segurança ao que 

diz respeito ao transporte escolar, que é muito importante, que os alunos 

ganham com isso, fala que todos estão de parabéns e que é bom que entre 

tantas notícias ruins que venham trazer notícias boas como essa do asfalto, 

que também é importante, que foi um engajamento do Deputado, dá os 

parabéns aos colegas Arnaldo e Veranice, que apesar de não ter vindo tudo o 

que o Deputado prometeu, diz que sabe que às vezes eles não conseguem 

todo o dinheiro, mas que é bem-vindo, que vem para ajudar o nosso município 

assim como a Emenda do Projeto de Lei nº 39/2020 do Governo Federal para 

os Municípios, diz que torce para que venha esse dinheiro logo que será de 

muita importância para a Saúde, agradece pelo espaço e deseja uma boa 

sessão a todos; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou o presidente, 

aos demais colegas vereadores, saudou em especial à Eliane, que é a nova 

funcionária, a qual passou no concurso, diz que Deus à abençoe e que fica feliz 

por ser da nossa cidade, encaminha os votos de pesar também às famílias que 

perderam seus entes queridos, a vereadora parabeniza a Administração e aos 

alunos pela chegada do ônibus, diz que o ônibus anterior estava bastante 

precário e que vem para ajudar, relata que estamos vivendo uma crise mundial 

com essa doença terrível, a qual diz que estamos guerreando sem enxergar o 

adversário, que é bastante complicado, diz que devemos ter cuidado, agradece 

em especial à equipe da Saúde, o Prefeito, a Bianca e a Simone que fazem 

parte do comando da Saúde, diz que estão fazendo um bom trabalho bastante 

preocupados, tentando fazer que o povo entenda todos os cuidados, que é o 

que devemos fazer, fala que cada um deve fazer a sua parte, diz que graças à 

Deus na equipe da Saúde estão todos unidos, que por isso parabeniza a 

equipe que está lutando, batalhando para que nenhum mal venha a acontecer 

no nosso município, fala que deve ter fé em Deus em primeiro lugar, relata ter 

ouvido uma mensagem do Evoli a qual achou muito bonita a preocupação dele, 

que fala de estarmos vivendo uma época muito triste por não podermos 

abraçar um irmão, a vereadora fala que devemos ter fé no nosso Deus, pois se  
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Deus quiser logo vai passar e voltaremos a nos reunir fazendo as nossas 

festas de comunidade como fazíamos antes, diz que infelizmente até mesmo 

nos velórios não pode-se dar um abraço para confortar, mas acredita que se 

cada um fizer a sua parte e que se Deus quiser essa doença não vai chegar no 

nosso Município, a vereadora relata que há poucos dias o Deputado Jerônimo 

informou que é para se cadastrar no site do Ministério, diz que já avisou ao 

Prefeito sobre isso, que está para sair um novo recurso para a COVID-19, pois 

poderá sair um valor novamente de R$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil 

reais), fala que é bom que estão vindo esses recursos, mas que se Deus quiser 

não vamos precisar usar, relata que já foram compradas bastante máscaras 

para os tubos de oxigênio, fala que devemos nos prevenir, diz que é muito bom 

os nosso deputados estarem mandando ajuda, reconhecendo a ajuda que lhes 

foi dado com o voto, agradece o Secretário de Obras por estarem arrumando 

as estradas do interior, finaliza agradecendo e desejando uma boa sessão a 

todos; O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou o presidente, 

aos colegas vereadores, fala da emenda do Deputado Danrlei de R$100.000 

(cem mil reais), valor que diz já ter sido depositado na semana passado, diz 

que veio em um momento muito bom, que com certeza a Saúde está 

precisando, que por isso está sendo liberado, fala que por ser na área da 

saúde vem como custeio, que dá para comprar medicamentos e um monte de 

coisas, relata que sobre os recursos que o Deputado Jerônimo informou, 

acredita que infelizmente, se conseguirmos será o valor de R$140.000 (cento e 

quarenta mil reais), porque o maior teto de custeio é de R$242.000 (duzentos e 

quarenta e dois mil reais) e que como já veio o recurso do Danrlei só teria para 

vir mais R$140.000 (cento e quarenta mil reais), relata que certa vez em 

conversa com o Prefeito Éder de Chiapetta, o Prefeito recebeu uma ligação da 

Senadora Iêda informando de uma doação de R$200.000 (duzentos mil reais), 

a qual ele teve que agradecer pois já havia atingido o teto, diz que acha que 

essa questão do teto deveria ser revisto, porque  se os municípios precisam e 

se o dinheiro está disponível deveria ser repassado ainda mais na área da 

Saúde que sempre está faltando dinheiro, pois é alto o investimento e diz que 

tem que ser porque é um serviço básico, que então município pequeno ganha 

menos, o vereador fala que sobre os recurso que o colega Elésio comentou 

que os senadores aprovaram é por número de população diz que tem como 

exemplo o Município de Independência que tem o dobro da população e irá 

receber mais de R$ 800.000 (oitocentos mil reais), mas diz que apesar disso  
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que é bom que veio esse recurso, o vereador diz juntar-se também aos votos 

de pesar às famílias, que do senhor Nelson Kalb ficou sabendo somente hoje 

do seu falecimento, fala que é uma grande perda para o nosso Município, 

agradece à chuva boa que está caindo e torce para que passe logo tudo isso, 

agradece e deseja uma boa sessão a todos; O Vereador Edelvan Cossetim 

da Silva saudou a Presidente Inês e os colegas vereadores, parabenizou a 

vereadora Veranice e ao vereador Daniel que foram os puxadores das 

emendas junto aos deputados, diz que haviam visto anteriormente as emendas 

de bancada no valor de R$500.000 (quinhentos mil reais), mas que devido a 

pandemia não aconteceu, diz que então que é bom que venha, que podem não 

ter conseguido o valor esperado mas conseguiram R$250.000(duzentos e 

cinquenta mil reais), parabeniza por isso, todos os vereadores envolvidos, pois 

diz que cada um teve participação, relata que conversou com os moradores do 

interior essa semana, diz que irá conversar com Prefeito sobre a possibilidade 

de colocar placas identificando as comunidades e as estradas, pois diz que a 

reclamação é de que quando os caminhoneiros vem, eles não sabem se 

localizar, fala que o nosso interior é bem grande e as placas facilitariam o 

acesso, o vereador fala que sobre o Hospital de Chiapetta o Prefeito Éder ficou 

de vir explicar sobre a doação do dinheiro, a que se destinaria, diz que o 

Prefeito ficou de montar uma comitiva para vir tirar as dúvidas de todos e que 

primeiramente irão juntar todo o material para mostrar tudo o que Inhacorá está 

usando do Hospital, fala que por isso então ficará para as próximas sessões, o 

vereador deixa os votos de pesar para a família do senhor Nelson Kalb e a 

família de Izaltina Lemos, relata que sobre os R$30.000 (trinta mil reais) 

conversado na sessão passada para doação à Saúde, está esperando um 

orçamento do Prefeito Everaldo, pois conversaram sobre a compra de vacinas 

da gripe, as quais não vieram para todo mundo e não irá vir, diz que o valor a 

ser investido dará para a compra das máscaras e álcool em gel e sobrará, diz 

então que por isso não há movimentação do dinheiro, que está só esperando o 

orçamento que ficaram de lhe passar e finaliza agradecendo. A Presidente 

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, baixadas e votadas as seguintes matérias: 

Projeto de Resolução n° 01/2020 “Altera a Resolução nº 13, de 15 de fevereiro 

de 2017, que Regulamenta a admissão pela Câmara Municipal de 

Inhacorá/RS, sem vínculo empregatício, de estudantes de nível superior, de  
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cursos profissionalizantes técnicos e ensino médio, como estagiários, na forma 

da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, em seu art.4º, incisos I e 

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

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei do Legislativo 

nº 001/2020 “Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais para o quatriênio 2021/2024”, o qual foi baixado na Comissão de 

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

Tributação; Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2020 “ Fixa os subsídios dos 

Vereadores do Município para o quatriênio 2021/2024”, o qual foi baixado na 

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

Finanças e Tributação; Indicação nº 001/2020 “ 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”, a 

qual estava baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi 

colocada em votação e aprovada por unanimidade dos votos; Indicação 

nº002/2020 “Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, 

realize uma vistoria, conserto e construção de novos depósitos de lixo no 

interior do Município”, a qual estava baixada na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos 

votos; Indicação nº003/2020 “Que a Administração Municipal estude uma 

maneira legal de realizar o reassentamento de moradores, residentes em frente 

ao posto de combustível Zimmermann, realocá-los no terreno da Prefeitura, 

onde funcionava a antiga Secretaria de Obras e futuramente usar o local, 

juntamente com os terrenos já doados pela Sicredi, para fazer uma área de 

lazer, arborizada, com um lago e uma pista de caminhada”, a qual foi baixada 

na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Presidente deu por 

encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 26 de 

Maio às 18:30 horas, na sala da Câmara, e eu Eliane Moura dos Santos da 

Veiga, Agente Legislativo, lavrei esta ATA que após lida será assinada pelo 

Presidente e demais Vereadores presentes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


