
 

 

 

 

ATA Nº 08 /2020 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, terça-feira, às dezoito 

horas e trinta minutos, 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, Sirlei 

Cleci Rolim e Veranice Santos. Invocando a Proteção Divina o Presidente 

declarou aberta a Sessão.  

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

A Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao presidente, aos colegas 

vereadores, a secretária Eliane, diz que já estava com saudades de se 

encontrarem, de conversar, fala que está cansada de ficar presa por causa da 

pandemia, porém diz que faz parte e que temos nos cuidar e dar exemplo para 

os outros, relata aos colegas sobre a live do bar, diz que não é que seja contra 

que se divirtam, que cada um pode fazer o que quer, mas fala que numa hora 

dessa deve-se fazer o que a Lei manda, diz que se todos são obrigados a ficar 

fechados em casa e as funcionárias tem que ficar nas portas dos mercados em 

pé o dia inteiro com álcool em gel, que não acha certo, diz que sabe que há 

outros encontros com aglomerações e bebidas e que depois acaba sobrando 

para a saúde, o município e os funcionários que tem que trabalhar correndo, 

socorrendo, arriscando a vida e que há mais de três anos não tem aumento de 

salário, diz que por isso se revolta, a vereadora acredita que o Prefeito tem que 

ser um pouco mais rígido na autoridade, fala que as leis colocadas na cidade 

são para serem obedecidas e finaliza desejando uma boa sessão a todos; A 

Vereadora Veranice Santos saudou ao presidente Edelvan, aos demais 

colegas vereadores, fala que o que a colega Sirlei mencionou é de grande 

valia, pois diz que a lei existe e ela existe para todos, que então não adianta 

uns cumprirem e outros não, porque isso só vem a prejudicar as demais 

pessoas da nossa comunidade, a vereadora fala que acredita que sobre os 

projetos a serem passados pela casa, deveriam ter uma conversa antes de 

serem votados, porque diz que se fala tanto em economia e na crise mundial 

que todos vem passando, com cortes de salários, que acha que teria muita 

coisa para ser discutida dentro disso, fala que não acha justo ter aumento para 

uns e para outros não, como os servidores públicos que estão com seus  
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salários defasados há anos, a vereadora deixa claro que não é que seja contra 

o aumento dos salários dos estagiários do CIEE, que muito pelo contrário, que 

acredita que deveria ser até o dobro, pois sabe como é a questão de quem 

estuda, porém fala que não é o momento, por tudo que está se passando e 

também por uma questão de justiça aos demais, diz que não há nada mais 

justo como os direitos iguais a todos, fala que gostaria de pedir vista do Projeto 

de Resolução, para que possa ser conversado um pouco mais sobre ele, pois 

diz que existe várias ideias e questionamentos e finaliza desejando uma boa 

sessão todos; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao 

presidente, aos demais vereadores colegas de bancada, a funcionária que 

acompanha fazendo o seu trabalho, diz que ouvindo as colegas vê os assuntos 

pertinentes e preocupantes que há, diz que a saúde está na mão de cada um 

de nós, que se todos não levarem a sério virará num caos a nossa saúde, 

então diz que é válido sim cada um se preocupar, fala que vê a Secretaria da 

Saúde se preocupando ao verem chegar pessoas de fora, correm orientar, que 

não é nada contra quem vem de fora, mas é para se preparar, pedindo para 

fazer o teste, ficar em casa para evitar uma epidemia no nosso município, 

então que ouvindo a colega Sirlei falar acredita que a Administração 

juntamente com a Brigada Militar devem certamente intervir, porque numa 

época que estamos vivendo deve ser proibido realmente esses encontros, 

apesar de entender que é o sustento da família da pessoa e que ninguém pode 

ficar sem trabalhar, o vereador diz ter visto que o Governo anunciou a 4ª 

parcela do auxílio, que não vai solucionar a vida das pessoas, mas vai ajudar 

até passarmos essa fase ruim, fala das milhões de pessoas desempregadas, 

fábricas desistindo, uns parando temporariamente, outros fechando para não 

voltar mais, porém diz que se relaxar no cuidado irá piorar pra todo mundo, irá 

morrer muita gente, fala que a cidade é pequena mas que para a doença se 

espalhar seria rápido, que então se preocupa, diz que sobre o Projeto de 

Resolução que a colega Veranice pediu vista acredita também que é de se 

repensar, porque viu o comentário do Governo Federal da liberação do dinheiro 

para os municípios mas que em contra partida  não houvesse aumento por dois 

anos, relata aos colegas sobre o caso igual do menino de Três Passos, da mãe 

que acabou matando o filho de onze anos, diz que é triste, que fica chocado, 

fala de outro caso, do bom exemplo do menino de oito anos que doou o 

dinheiro que guardava para comprar um brinquedo para o hospital de Canoas 

para ajudar no combate ao Coronavírus, diz que ficou admirado com a atitude  
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dele, enquanto o Prefeito de Rio Pardo estava superfaturando compras de 

respiradores para ganhar dinheiro, que por isso ficou admirado com a bondade 

do menino, finaliza desejando uma sessão a todos; O Vereador Daniel 

Bertoldo Streit saudou o presidente da casa, aos colegas vereadores e a 

funcionária Eliane, fala que novamente nessa noite não há público devido ao 

incomodo que está assolando toda a nossa região e o mundo, fala do empenho 

que viu nos últimos dias das pessoas se cuidando na medida do possível, mas 

que há aqueles que nesse momento ainda fazem coisas erradas,  diz que 

infelizmente não se pode ir à missas e nem a cultos por medo de pegar o 

Coronavírus, mas que há os que se reúnem para beber e outras coisas, que 

então pede para os meios legais que tem nosso município para que tomem 

providências a respeito disso, pois já é bastante divulgado e tem exemplos, fala 

que seria o momento de ser aplicado multas para os que não respeitarem as 

medidas de prevenção, o vereador comenta também do menino que durante 

dez dias estava sendo procurado pela mãe, a qual foi aos noticiários pedir 

ajuda para encontrá-lo, fala que foi um caso que marcou como o caso do 

menino Bernardo, diz que vê que hoje em dia há mães que não estão 

preparadas para serem mães, pede para quem ver problemas em alguma casa 

vizinha que passe dos limites, que não cruzem os braços, porque muitas vezes 

pode vir ocorrer no futuro alguma coisa ruim, diz que hoje em dia muitas vidas 

são salvas em um vizinho ligar ou interferir, fala do projeto que tem que passar 

pela casa, acha que tem que conversar bastante antes desses projetos 

seguirem, pois diz que estamos vivendo em um momento totalmente diferente 

de algum momento  já vivido até agora, que não é a hora de dar regalia ou tirar 

alguma coisa, que se tem que conversar bem, se entender, para não fazer algo 

que vai interferir no dia-a-dia, diz que concorda com o Presidente que a 

Câmara tem condições de dar aumento, mas fala que a o município e a 

Câmara acaba no final sendo uma coisa só, pois o que sobrar no final do ano 

aqui tem que voltar para o município e tem que ser aplicado em alguma coisa, 

então diz que o que se puder estancar hoje, pode-se ajudar o município mais 

para frente porque essa pandemia não tem dia certo para terminar e finaliza 

desejando uma boa sessão a todos ; O Vereador Elésio Roberto da Silva 

saudou ao presidente, aos colegas vereadores, a funcionária Eliane, relata 

sobre as notícias que vem acontecendo, que infelizmente não são das 

melhores, diz que estamos vivendo tempos difíceis, fala que as pessoas 

parecem não saberem lidar com essa situação caótica da história do mundo,  
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fala que muitas pessoas estão fazendo a sua parte, mas que muitos estão 

achando que é brincadeira e que como a gente vê não é, que os números 

apontam pra isso, as estatísticas apontam pra isso e são assustadoras, fala 

que todos nós Inhacorenses, temos familiares de mais idade, crianças, que fica 

preocupado, com o coração apertado por essa pandemia não ter prazo, diz que 

os próprios cientistas dizem que é uma onda que vai chegar num pico, depois 

se estabilizar, relata sobre a questão da cidade de Planalto da mãe que foi aos 

jornais pedir para achar o seu filho, onde todos ficaram comovidos, ressalta o 

trabalho da Polícia e da Brigada Militar que através de investigações 

descobriram que a própria mãe era a autora de um crime bárbaro, parabeniza o 

delegado que teve a humildade e chamou para ajudar na investigação a 

delegada que atuou no caso do menino Bernardo, diz que espera que a 

verdade venha à tona e a justiça seja feita, fala sobre o vídeo da reunião do 

Presidente Bolsonaro, diz que acha que o Moro só tem a perder com isso pois 

no vídeo não teve nada comprometedor, apenas mostrava a forma como ele 

sempre foi desde de o tempo de deputado, que por isso não sabe as 

pretensões de Moro e acredita que ele não levará vantagem com isso, finaliza 

desejando uma ótima sessão a todos; A Vereadora Inês dos Santos Bueno 

saudou ao presidente, aos colegas vereadores e a funcionária da casa Eliane, 

agradece aos funcionários que estão ajudando a Secretaria da Saúde, que 

estão nas portas dos estabelecimentos do município ajudando nessa 

pandemia, diz que essa sessão está sendo triste, pelas coisas que os colegas 

tem falado, fala da questão da mãe, que diz que não pode nem ser chamada 

assim, fala que muitas maldades estão acontecendo no mundo, que devem ser 

pessoas sem Deus, sem fé, diz que espera que nas próximas sessões possam 

falar de coisas que venham animar a população, pois diz que hoje há muitas 

pessoas doentes, desanimadas, que é difícil mas que entrega nas mãos de 

Deus e com fé que nas próximas sessões seja falado de coisas mais bonitas, 

finaliza desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Jeferson Sedinei 

Moura da Silva saudou ao presidente e aos colegas vereadores, relata sobre 

os casos de notificações da pandemia, que com certeza devem ser muito 

maiores, que acredita que devam ser dez vezes maiores do que realmente é, 

diz que o nosso Estado está de parabéns quanto aos números, mas que 

infelizmente o nosso Estado aplica poucos testes, diz que viu ontem que o 

nosso recorde foi de 17 mortes, enquanto em outros estados morrem 300 

pessoas por dia e que aqui no Rio Grande do Sul estamos com quase 70% dos  
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casos curados, relata sobre a mãe, que acredita que ela não agiu sozinha, que 

há uma motivação e que deve ter uma explicação, o vereador fala que há uma 

notícia boa que o dinheiro do deputado Danrlei já está na conta e já está sendo 

aplicado na saúde, que são R$100.000 (cem mil reais) que veio para custeio, 

para o auxílio à saúde, finaliza desejando uma boa sessão a todos; O 

Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a palavra; O Presidente passou 

a Presidência a Vice-Presidente Inês dos Santos Bueno para se 

pronunciar; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou a presidente 

Inês e aos colegas vereadores, ressalta que esteve em reunião essa semana 

com o pessoal da Prefeitura sobre o projeto das placas conversado na sessão 

passada, que é a destinação de dinheiro para colocar placas por todo o interior, 

para as pessoas poderem se localizar, fala que o pessoal da Prefeitura agora 

assumiu a projeção e o desenvolvimento das placas e o dinheiro será da 

Câmara, diz que também será colocada uma placa grande na rótula com 

identificação do posto de saúde, farmácia, colégio, Prefeitura e ginásio, para 

quem vem de fora possa se localizar, o vereador fala que na sexta-feira 

combinou com os colegas Arnaldo e Jeferson para irem fazer a medição das 

estradas do Rincão dos Pires e mais acima, para ver quanto precisará de 

dinheiro para fazer o asfalto que vai faltar ou um calçamento e convida aos 

demais vereadores que queiram ir acompanhar a medição, sobre a vista pedida 

pela vereadora Veranice do Projeto de Resolução pergunta às Comissões se 

precisará de mais tempo para estudo do Projeto, questiona os presidentes Inês 

e Roque, pois já haviam dado parecer favorável, diz que por ele continua como 

está, que por educação pergunta a eles, pois são eles que estudam, relata à 

vereadora Veranice que aqui na Câmara ele consegue fazer as coisas 

acontecerem, mas que na Prefeitura ele não tem força, que pode-se é tentar, 

mas quem decide é o Prefeito, diz à vereadora que ela pode se assim quiser, 

fazer uma Indicação e, ou por ser seu direito, votar contra o projeto, porque por 

isso vivemos numa democracia de voto, relata que chegou a colocar ao 

Prefeito sobre fazer o projeto de aumento para todos os estagiários, mas o 

mesmo não concordou porque não teriam condições, diz que não teria que 

parar um projeto da Câmara por causa do Executivo, dá a ideia então de irem 

todos os vereadores conversarem com o Prefeito e juntos criarem um projeto 

para o Executivo, diz que o projeto da Câmara segue como está e finaliza. A 

Presidente devolveu a presidência ao vereador Edelvan Cossetim da 

Silva; O Presidente em seguida iniciou o PERÍODO DA ORDEM DO DIA: No  
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decorrer da sessão, foram analisadas, baixadas e votadas as seguintes 

matérias: Um (1) Projeto de Lei: Projeto de Lei nº07/2020 “Autoriza o Poder 

Executivo a conceder bolsa auxílio alimentação e moradia, programa mais 

médicos e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de 

Orçamento, Finanças e Tributação; Uma (1) Indicação: Indicação nº 003/2020 

“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 estava baixada na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável da Comissão, foi colocada 

em votação e aprovada por unanimidade dos votos; Um (1) Projeto de 

Resolução: Projeto de Resolução n° 001/2020 “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 

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 estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 

na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer 

favorável das Comissões, foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade dos votos; Um (1) Projeto de Lei do Legislativo: Projeto nº 

001/2020 “Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais 

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

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

Tributação, onde recebeu parecer favorável das Comissões, 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 09 de 

Junho 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. 

 

 

 


