
 

 

 

 

ATA Nº 03 /2021 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, terça-feira, às 

dezenove horas, reuniram-se em sessão on-line, em caráter ORDINÁRIO, sob 

a Presidência da vereadora Inês dos Santos Bueno, os seguintes Edis: Arnaldo 

Mariano de Oliveira, Daniel Bertoldo Streit, Jovelina Belter dos Santos, Neiva 

Emiliana da Veiga dos Reis, Roque Clairto da Silva, Sirlei Cleci Rolim e 

Veranice Santos. Invocando a Proteção Divina a Presidente declarou aberta a 

Sessão.  

DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19) A SESSÃO 
OCORREU DE FORMA ON-LINE. 

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

A Vereadora Jovelina Belter dos Santos saudou a presidente, aos demais 

colegas vereadores, desejou as boas-vindas às colegas Sirlei e Neiva, que 

estão assumindo os trabalhos no lugar dos vereadores licenciados, deseja 

melhoras e muita saúde a todos os colegas que contraíram o vírus, e finaliza 

desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Neiva Emiliana da Veiga 
dos Reis saudou a presidente, aos colegas vereadores, a secretária e a todos 

os funcionários da casa, fez agradecimentos ao vereador Jeferson pela 

oportunidade que lhe deu, comenta sobre o andamento da obra da ponte que 

liga o Rincão dos Câmaras ao Rincão Pacheco, fala que observou que ainda 

segue o tráfego de pessoas e de veículos sobre ela, podendo ocasionar algum 

acidente, finaliza pedindo a Deus que abençoe a todos e deseja uma boa 

sessão; O Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a palavra; A 
Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou a presidente, aos demais colegas 

vereadores, aos funcionários da casa, agradece a Deus por não ter pego o 

Covid-19, faz agradecimentos ao colega Edelvan pela parceria, carinho e 

coleguismos, o qual se licenciou assumindo uma secretaria e lhe cedeu a sua 

cadeira, comenta do momento complicado,difícil, que todos estão passando no 

município, com vários colegas,prefeito e vice-prefeito testados positivos ao 

mesmo tempo, diz que é um momento frágil e que todos devem tentar se 

ajudar para resolver os problemas que tiver, cumprimenta a todos os 

secretários que assumiram e aos que continuaram, deseja um bom trabalho, 

deseja melhoras a todos que contraíram o coravírus, aos colegas, ao Prefeito e 

ao Vice-Prefeito e principalmente ao colega Roque que teve que ser 

hospitalizado, deseja as boas vindas à colega Neiva e à Jovelina que é  
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colega nova, deseja que possam trabalhar em paz e união, que possam fazer 

um bom trabalho como foi feito nos quatro anos passados, fala que espera que 

neste momento de fragilidade do município, que consigam resolver as coisas, 

deseja que todos estejam de volta logo e finaliza desejando uma boa sessão a 

todos; A Vereadora Veranice Santos saudou a presidente, aos demais 

colegas vereadores das diferentes bancadas, deseja o mais rápido 

restabelecimento da saúde de seus colegas, Prefeito e ao Vice-Prefeito, os 

quais diz que são pessoas importantes, que o povo precisa que eles estejam 

assumindo os seus trabalhos, ao qual o povo confiou, então que pede a Deus 

que logo estejam bem, para que venham a atender a comunidade,deseja as 

boas vindas as colegas que estão assumindo,a colega Sirlei e a colega 

Neiva,que assumiu no lugar do colega Jeferson, deseja sucesso a elas e diz 

que é um prazer tê-las como colegas e parceiras, comenta da chuva que cai, a 

qual é muito importante para as plantações, que  a soja está bonita e que 

temos que agradecer a Deus, fala também que só tem à agradecer a Deus por 

não ter contraído o vírus, mesmo tendo tido contato com os colegas e agradece 

também pelos colegas que estão se recuperando, principalmente ao colega 

Roque, ao qual manda um abraço e deseja de coração que tudo passe logo, 

para que ele possa voltar as atividades, encerra desejando uma boa sessão a 

todos; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou a presidente, aos 

demais colegas vereadores e vereadoras, aos funcionários da casa, deseja as 

boas vindas a colega Sirlei que retorna a casa, deseja um bom trabalho e um 

bom entendimento nestes quatros anos como já trabalharam antes, da as boas 

vindas também a colega Neiva que está assumindo hoje, parabeniza pela 

oportunidade e pelo trabalho que inicia na casa, deseja boas melhoras aos 

colegas que pegaram o covid-19, acredita que o pior já passou, que o colega 

Roque graças a Deus está se recuperando, acredita que vai dar tudo certo e 

todos estarão recuperados em breve, como também as demais pessoas da 

comunidade e contraíram o vírus, como o Prefeito e o Vice-Prefeito e seus 

familiares, fala que temos que agradecer a Deus por não termos muitos casos  

e os que tiveram conseguiram se recuperar e dar a volta por cima, pede que 

Deus ajude a todos, que essa doença vá indo embora, comenta da vacina, 

aonde cada vacina é um a menos que contrai e transmite a doença, e finaliza 

desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Daniel Bertoldo Streit 
saudou a presidente, aos demais colegas vereadores, aos funcionários da 

casa,deseja uma melhora a todos os colegas que estão passando por esse  
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momento difícil, um momento ao qual também já viveu no final do ano passado, 

que sabe que não é fácil, fala que é uma doença que deixa bastante debilitado, 

pede a Deus que trabalhe para  cada um melhorar e se restabelecer o mais 

breve possível, dá as boas vindas as vereadoras que estão iniciando os 

trabalhos nesta noite, a vereadora Sirlei, que está retornando a casa legislativa, 

deseja um bom ano de trabalho, a vereadora Neiva que está assumindo nesta 

noite, pede que sinta-se em casa, que seja bem vinda, diz que no que precisar 

sempre estarão a disposição, para dialogar e para resolver os problemas da 

melhor forma possível, agradece a Deus pelas plantações, pois com toda essa 

chuva terão uma colheita farta neste ano, fala que os agricultores podem ficar 

contentes, diz que é isso que se espera porque o município é essencialmente 

agrícola e precisa muito dessas chuvas e do desenvolvimento das plantações, 

dá as boas vindas também a todos que estão exercendo cargos na Prefeitura, 

que estão iniciando os trabalhos, pede que trabalhem com seriedade, com 

honestidade,porque no setor público é assim que se espera e é assim que o 

vereador espera para o município, diz que vão ficar sempre atentos a tudo que 

acontece e que seguirão trabalhando fazendo  o trabalho também de 

fiscalização em todos os departamentos da Prefeitura, finaliza reservando o 

seu espaço; A Presidente em exercício a Vereadora Inês dos Santos 
Bueno saudou aos colegas vereadores, aos funcionários, comenta sobre ter 

assumido a presidência, pelo momento que estão passando, aonde os colegas 

ficaram doentes pelo covid-19, deseja aos colegas infectados, que Deus 

abençoe e que retornem logo todos bem, fala das colegas novas, da Vereadora 

Sirlei que assume pelos quatro anos e também a colega Neiva que assume no 

lugar do colega Jeferson que está como Prefeito em exercício, comenta sobre 

a ponte que liga o Rincão Pacheco ao Rincão dos Câmaras, diz que conversou 

com o Secretário Déde, o qual lhe informou que estão correndo atrás das 

pranchas, que não está fácil de conseguir, que estão aguardando a entrega 

delas, fala que eles estão também lidando nas estradas,que estão se 

empenhando e dá os parabéns por isso a toda a equipe da Secretaria de Obras 

e das demais Secretarias, deseja que todos façam um bom trabalho,  que 

tenham fé que vai dar tudo certo, que dará um ano bom, comenta das 

plantações, que devem ter fé, que virá uma colheita boa, deseja boas melhoras 

a todas as famílias afetas pelo covid-19 e finaliza desejando uma boa sessão a 

todos; 
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Período da Ordem do dia: No decorrer da Sessão foram analisadas as 

seguintes matérias: Uma (1) Proposição: Proposição 01/2021: “Que a 

Administração Municipal construa um abrigo para o embarque das crianças que 

aguardam o transporte escolar, na Rua Napoleão Moreira Bueno, esquina com 

a Felício Zorzan, em frente a pracinha”, com iniciativa do Vereador Arnaldo 

Mariano de Oliveira, a qual foi baixada na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação; Dois(2) Projetos de Lei: Projeto de Lei nº03/2021 “Altera o art.1º da 

lei Municipal nº. 638, de 12 de julho de 2012, que define crédito, débito ou 

obrigação de pequeno valor, para fins que especifica, no âmbito da 

Administração Pública Municipal e dá outras”, o qual foi baixado na Comissão 

de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei nº.04/2021 “Estabelece 

índice de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder 

Executivo e Legislativo do município de Inhacorá/RS”, o qual foi baixado na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. A Presidente deu por 

encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 23 de 

fevereiro às 19h:00, na sala de sessão 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. 

 


