
 

 

 

 

ATA Nº 04 /2021 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 Elésio Roberto da Silva, os seguintes Edis: Arnaldo 

Mariano de Oliveira, Daniel Bertoldo Streit, Inês dos Santos Bueno, Jovelina 

Belter dos Santos, Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, 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 saudou ao Presidente, aos demais 

colegas vereadores e aos funcionários da casa, agradece primeiramente a 

Deus por ter se recuperado do Covid, relata sobre o seu estado de saúde e a 

sua internação, fala de Deus ter permitido ele ficar mais um pouco, agradece 

aos colegas que mandaram mensagens e as pessoas que ficaram ao seu lado, 

diz que foi um momento de refletir, comenta sobre o projeto retirado do 

executivo e diz que particularmente não está gostando de muitas coisas, que 

na condição de vereador irá cobrar, e finaliza agradecendo. A Vereadora Sirlei 

Cleci Rolim saudou ao Presidente, aos demais colegas vereadores e aos 

funcionários desta casa, fala da sua satisfação de estar de volta a casa, 

agradece ao Edelvan que lhe cedeu a sua vaga, agradece a Deus, pois relata 

de não ter feito campanha, por ter muito medo de contrair o covid, e o que faz é 

se cuidar, agradece a Deus também pelos colegas que se recuperaram, e pela 

comunidade que apesar dos muitos casos que aconteceram, as pessoas estão 

conseguindo vencer, fala de ser o momento de se unirem para conseguirem 

resolver os problemas, e finaliza desejando uma boa sessão a todos; A 

Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente, aos demais colegas 

vereadores das diferentes bancadas, deseja as boas-vindas a colega Sirlei e a 

colega Neiva, relata da situação que assola o mundo, onde perdeu-se pessoas, 

comenta também dos colegas que ficaram doentes, diz que graças a Deus não  
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pegou, e que deve só agradecer a Deus que todos já estão restabelecidos, fala 

de ter que ter fé e de entregar nas mão de Deus, comenta dos projetos que 

veio para a casa, do projeto de reposição salarial que foi retirado,que além da 

reposição que seria pouco, de dois por cento (2%), agora foi retirado, fala de 

ter que ir atrás para ver sobre, que existe uma data base, e o projeto só veio 

agora e ainda foi retirado, e finaliza desejando uma boa sessão a todos; O 

Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao Presidente, aos demais 

colegas vereadores e aos funcionários da casa, comenta sobre o projeto de 

reposição salarial, onde diz que houve muitos erros, como da data base e uma 

reposição salarial de apenas dois por cento (2%), o que diz que é vergonhoso, 

parabeniza a colega Sirlei, que está voltando a trabalhar na casa e a colega 

Neiva, e encerra agradecendo; Daniel Bertoldo Streit saudou ao Presidente, 

aos demais colegas vereadores e aos funcionários da casa, comenta sobre 

alguns mal entendidos que tiveram na casa, pede para que as leis do município 

e o regimento interno sejam olhados mais vezes, fala também dos projetos 

mandados a casa, diz que leu na Lei Orgânica e acredita que os projetos não 

poderiam ser mandados agora, pois o Prefeito estava de licença, diz que não é 

nada contra quem assumiu no lugar, mas diz que a questão é que se tem as 

leis e regimento, deve-se segui-los, fala que como vereador tem que cobrar 

sobre essa situação, comenta sobre às vezes tentar conseguir informações e 

não conseguir, fala que agora como iniciou um novo mandato, acredita que os 

vereadores devam se unir para conseguir um maior entendimento sobre os 

assuntos, diz que referente aos projetos anda bem perdido, fala de esperar que 

venha o projeto de reposição salarial com quatro por cento (4%), pede para 

lutarem para isso, pois diz que os servidores já estão sofridos há muito tempo, 

diz que os vereadores estão tentando também as cestas básicas e agora nem 

a reposição não veio, fala de ser uma preocupação o caso de já estourar a  
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folha, e encerra reservando o seu espaço se preciso for; A Vereadora Inês 

dos Santos Bueno saudou ao Presidente, aos demais colegas vereadores e 

aos funcionários da casa, fala que é momento de agradecer a Deus, pois todos 

os colegas estão com saúde e de volta aos trabalhos, relata dos dias que 

assumiu como presidente da casa, o qual não esperava por ser segunda 

secretária, comenta das polêmicas, dos projetos e diz que espera que venha 

um projeto de reposição salarial bem melhor, agradece a Deus pela chuva, pois 

os agricultores já estavam preocupados com a soja, agradece ao Secretário de 

Obras que está fazendo um trabalho bonito nas estradas, agradece a colega 

Sirlei que está voltando a assumir os trabalhos e a colega Neiva e encerra 

reservando o seu espaço se preciso for; A Vereadora Neiva Emiliana da 

Veiga dos Reis saudou ao Presidente, aos demais colegas vereadores e os 

funcionários da casa, pede desculpas caso erre em sua fala, pois é a primeira 

vez que participa de uma sessão presencial, mas diz que errar é humano, dá 

esclarecimentos aos colegas sobre ter assumido no lugar do colega Jeferson, 

fala de estar assumindo o mês todo, diz que correu bastante boato que o 

vereador Jeferson não queria lhe passar o cargo, para receber como vereador 

e prefeito, fala que isso não é verdade, pois nem teria como ele receber os dois 

salários, e que o vereador Jeferson lhe passou sim o mês todo o cargo, e 

finaliza sua fala; A Vereadora Jovelina Belter dos Santos saudou ao 

Presidente, aos demais colegas vereadores de todas as bancadas, aos 

funcionários da casa, dá boas-vindas, como já deu na sessão on-line 

anteriormente, a Neiva e a Sirlei, agradece ao Secretário de Obras, o seu 

Déde, que prontamente atendeu o seu pedido no reparo da iluminação das 

ruas, as quais o pessoal estava cobrando bastante pois estavam muito 

escuras, comenta da polêmica do projeto dos dois por cento, diz que se 

indigna, pois na campanha eleitoral foi lindo, e agora o Prefeito tira o projeto 
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que ajudaria os funcionários, fora a cesta básica para os funcionários que não 

tem, fala que torce para que venha o projeto com uma reposição maior e 

finaliza reservando o seu espaço se preciso for; O Presidente passou a 

Presidência ao Primeiro Secretário Roque Clairto da Silva para se 

pronunciar; O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou aos colegas 

vereadores e aos funcionários da casa, dá as boas-vindas a colega vereadora 

Sirlei, a qual diz que sempre tiveram um bom entendimento nos anos que 

trabalharam juntos, o que não será diferente nesses próximos anos que estão 

por vir, comenta de preferir que a sessão fosse presencial hoje, justamente 

pelos projetos polêmicos e por achar importante cada colega se manifestar, 

mas claro, respeitando os protocolos, sem público, pois a situação está bem 

complicada, comenta de ter pego o covid e seus colegas também, faz 

agradecimentos a Deus pela sua saúde e a dos colegas, que passaram por 

momentos difíceis, também agradece pela saúde do Prefeito e do Vice-

Prefeito, fala que graças aos médicos, a Deus em primeiro lugar, iluminando a 

cabeça dos médicos para que pudessem lhes ajudar, que conseguiram vencer 

e estão aí batalhando, diz que espera que o povo se conscientize, evite 

aglomerações, deseja que a vacina chegue o mais breve possível, comenta de 

concordar com os colegas de que todos tem que se ater mais nas questões 

legais, pois nem sempre todos interpretam como deve ser interpretado, e que 

às vezes também existem lacunas nas leis, falhas, porque  foram feitas por 

pessoas que estão sujeitas a erros, mas diz que devem tentar buscar junto ao 

Prefeito resolver esses problemas, comenta que chegou a conversar com o 

Prefeito sobre a questão da reposição, e que leu a Lei correspondente, onde 

não encontrou empecilhos para a reposição salarial, pois essa reposição deve 

ser feita com base no IPCA, mas fala que o Prefeito apesar do seu assessor 

jurídico Gabriel, ter orientado que poderia ser feita, preferiu retirar o projeto 

para não sofrer improbidade, pois outras assessorias interpretaram que não 
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poderia fazer reposição, segundo a Lei n.º 173/2020, faz comentários sobre a 

lei,  informa aos colegas que há uma cópia da lei para cada um em suas 

pastas, para que possam estudá-la e encerra agradecendo. O Presidente 

devolveu a presidência ao vereador Elésio Roberto da Silva; Período da 

Ordem do dia: No decorrer da Sessão foram analisadas as seguintes 

matérias: Quatro (4) Proposições: Proposição n.º 02/2021 “Que a 

Administração Municipal construa uma ponte sobre o Rio denominado 

“Pulador”, o qual deságua no Rio Farofa, localizado na propriedade do Senhor 

Antônio Ritter”, com iniciativa da Vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, 

a qual foi baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; 

Proposição n.º 03/2021 “Que a Administração Municipal estude uma forma de 

subsidiar 4 horas/máquina, para os pequenos agricultores”, com iniciativa da 

Vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, a qual foi baixada na Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação; Proposição n.º 04/2021 “Que a 

Administração Municipal estude uma forma de construir um depósito de lixo, na 

localidade de Rincão dos Câmeras, nas proximidades da propriedade do 

Senhor Cleiton Damian”, com iniciativa da Vereadora Neiva Emiliana da Veiga 

dos Reis, a qual foi baixada na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação;Proposição n.º 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 

estava baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde 

recebeu parecer favorável da Comissão, foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade dos votos; Três (3) Projetos de Lei: Projeto de Lei 

nº.005/2021 “Autoriza o Poder Executivo a isentar, anistiar e remir cobrança de 

tarifa de água dos contribuintes proprietários de imóveis onde localizam-se os  
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poços no interior do município”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação; Projeto de Lei nº. 006/2021 “Autoriza a formalização 

de convênio para repasse financeiro a AUI- Associação dos Universitários de 

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

Tributação; Projeto de Lei nº 03/2021 “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 providências”, o qual estava baixado na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação, onde foi reprovado pela Comissão, foi colocado em 

votação e reprovado por unanimidade dos votos. O Presidente deu por 

encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 02 de 

março às 19h:00, a qual ocorrerá de forma on-line, devido a pandemia (covid-

19) e eu Eliane Moura dos Santos da Veiga, Agente Legislativo, lavrei esta 

ATA, que após lida será assinada pelo Presidente e demais Vereadores 

presentes. 

 


