
 

 

 

 

ATA Nº 06 /2021 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, terça-feira, às 
dezenove horas, reuniram-se em sessão on-line, 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, Jeferson 
Sedinei Moura da Silva, Jovelina Belter dos Santos, Roque Clairto da Silva, 
Sirlei Cleci Rolim e Veranice Santos. Invocando a Proteção Divina o Presidente 
declarou aberta a Sessão. 

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

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

A Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente, aos demais colegas 

vereadores e aos funcionários da casa, comenta da pandemia, da tristeza de 

perder amigos e entes queridos, fala de cada um em sua casa fazer um minuto 

de silêncio em homenagem às pessoas que faleceram, diz que o que resta é 

pedir a Deus que nos proteja e guie, fala de ter muita gratidão, por amanhecer 

o dia e estar bem, assim como a sua família, diz ser o momento de agradecer, 

pede que o Presidente leve até o Executivo um pedido dos moradores da 

travessa onde mora o Sr. Nelson e o Sr. Comercindo, diz que os moradores 

pedem a troca das lâmpadas que estão todas queimadas, pede votos de pesar 

a família da amiga Almeri, e finaliza desejando agradecendo e desejando uma 

ótima sessão a todos; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao 

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

preocupação em relação ao Covid-19, parabeniza a Secretaria da Saúde por 

todo o trabalho que está sendo feito, diz da importância das pessoas que estão 

ficando em casa, que assim como os que estão trabalhando na linha de frente, 

também ajudam a controlar o vírus, pede votos de pesar a família da Almeri 

Vargas, pede a Deus que dê forças as pessoas que estão com o vírus, 

comunica ao Presidente que entrará em contato com a RGE para falar sobre a  
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altura dos fios da rede elétrica, devido ao acidente que houve, deixando parte 

da cidade sem energia, constatando que altura da fiação deve estar incorreta, e 

finaliza agradecendo; Daniel Bertoldo Streit saudou ao Presidente, a todos os 

colegas vereadores e aos funcionários, fala do momento muito complicado na 

vida de todos, devido a pandemia,  onde devem se cuidar muito mais, comenta 

do comércio que vive um dos piores momentos da pandemia, com bandeira 

preta, acredita que os governantes devem tentar achar uma forma de não 

parar, comenta da temporada que está iniciando, a da colheita, onde os 

agricultores levarão a sua safra até os comércios, o que não será fácil devido 

também a pandemia, pede que todos se cuidem, pois o vírus está em todos os 

lugares e é muito importante os agricultores usarem máscara e o álcool em gel, 

parabeniza a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, 

manda votos de pesar a todas as pessoas do município que perderam seus 

entes queridos, deixa seu abraço a todas essas famílias, e finaliza desejando 

uma boa sessão a todos; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao 

Presidente, aos funcionários e aos colegas vereadores, fala da crise mundial 

que estamos passando, das vidas ceifadas, diz que é só Deus para dar força e 

dar continuidade, parabeniza ao pessoal da saúde que estão trabalhando e 

pede que Deus proteja os médicos, e a todos os trabalhadores da área da 

saúde, comenta do projeto das vacinas, onde sabe-se que as que vem do 

Governo são poucas, diz que somente foram vacinadas cento e quatro pessoas 

até o momento em nosso município, o que é pouco, mas fala que se Deus 

quiser vai dar tudo certo para comprarem mais vacinas para vacinar a 

população, e encerra desejando uma boa sessão a todos; O Vereador 

Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou o Presidente, aos colegas 

vereadores e aos funcionários da casa, fala de achar boa a ideia da colega 

Veranice, de fazer um minuto de silêncio, que é uma homenagem merecida à  
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aqueles que se foram, fala de todos se cuidarem, e tentar as medidas cabíveis 

que o Executivo, juntamente com os vereadores estão tomando,que são de 

suma importância  para tentar dar uma freada nessa pandemia, e finaliza 

desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Jovelina Belter dos Santos 

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

A Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao Presidente, aos demais colegas 

vereadores e aos funcionários da casa, parabeniza a Saúde, a Secretária 

Sheila Tatiane Rolim, assim como os demais funcionários que estão 

trabalhando no enfrentamento da Covid-19, pede a Deus que os proteja, que 

possam se livrar desse mal e que dê força e saúde para continuarem 

atendendo, pede também que Deus abençoe a todos os funcionários do 

Executivo que precisam trabalhar, fala do quão triste é, as pessoas que 

precisam trabalhar para colocar o pão na mesa para seus filhos, e não tem 

como trabalhar, pede saúde a todos os funcionários, força ao Prefeito, ao 

Presidente da Câmara, saúde aos vereadores, e a todos da comunidade, pede 

votos de pesar a família de sua amiga Almeri, pede a todos que podem ficar 

em casa, que agradeçam e que fiquem em casa, e que orem e peçam proteção 

para aqueles que precisam trabalhar,  finaliza desejando uma boa sessão a 

todos; O Presidente passou a Presidência ao Vice-Presidente Jeferson 

Sedinei Moura da Silva para se pronunciar; O Vereador Elésio Roberto da 

Silva saudou aos colegas vereadores e aos funcionários, comenta do acidente 

que acabou danificando a energia elétrica e a internet, deseja uma Feliz 

Páscoa a todos e seus familiares, deseja que Deus abençoe que essa 

pandemia termine logo, que a vacina possa vir o mais breve possível para o 

município para atender aos munícipes, e assim termos uma tranquilidade a 

mais, sabendo que toda a comunidade estará imunizada e que os vereadores 

estão fazendo a sua parte, agradece de coração a todos os vereadores pela  
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compreensão e a disponibilidade de todos os colegas que puderam entender a 

necessidade de antecipar da sessão, principalmente pela urgência que a nossa 

comunidade está clamando, pois precisa muito e fala que os vereadores tem 

que fazer a sua parte, o vereador faz agradecimentos a todos e finaliza. 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.º02/2021 “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 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; Proposição n.º03/2021 “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 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; Proposição n.º04/2021 “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 

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; Proposição n.º05/2021 “Que a Administração 

Municipal providencie a colocação de dois quebra-molas, próximo a creche 

municipal e na saída ao município de Alegria, na Rua Ibanez Rolim, onde 

somente há a sinalização de quebra-molas”, com iniciativa da vereadora  
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Jovelina Belter dos Santos, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; 

Quatro (4) Indicações: Indicação n.º 01/2021 “Que o Executivo Municipal 

providencia com urgência a elaboração de diretrizes para aquisição de vacinas 

contra o covid-19 no município de Inhacorá, bem como, encaminhe com 

urgência para esta Casa Legislativa “PROJETO DE LEI ALTERANDO A LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, criando rubricas orçamentárias para a 

aquisição de imunizantes(vacinas)”, com iniciativa dos vereadores Jovelina 

Belter dos Santos e Roque Clairto da Silva, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos votos; Indicação n.º 02/2021 “Que o Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de Inhacorá/RS, disponibilize o valor de trinta mil 

reais(R$30.000) para aquisição de VACINAS contra o covid-19 no município de 

Inhacorá”, com iniciativa do vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva, a qual 

foi aprovada por unanimidade dos votos; Indicação n.º 03/2021 “Que o 

Executivo Municipal coloque como grupo prioritário de vacinação os 

trabalhadores da Educação (professores, serventes, motoristas, monitores)”, 

com iniciativa do vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva, a qual foi aprovada 

por unanimidade dos votos; Indicação n.º 04/2021 “Que o Executivo Municipal 

veja a possibilidade de criar uma CAMPANHA de doação voluntária para 

aquisição de vacinas” com iniciativa do vereador Jeferson Sedinei Moura da 

Silva, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Três (3) Projetos de Lei: 

Projeto de Lei n.º 07/2021 “Acrescenta o Art.65-A e seus parágrafos na Lei 

Complementar n.º 203-A de 29 de dezembro de 1997, que institui o Código 

Tributário Municipal, e dá outras providências”, o qual estava baixado na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer 

favorável da Comissão,foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

dos votos; Projeto de Lei n.º 08/2021 “Autoriza a aquisição de vacinas para o 

enfrentamento da pandemia de covid-19”, o qual foi baixado na Comissão de  
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Orçamento,Finanças e Tributação,onde recebeu parecer favorável da 

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

Projeto de Lei n.º 09/2021 “Autoriza a compensação de débitos por meio de 

prestação de serviços pessoais e dá outras providências”, o qual foi baixado na 

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

encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 06 de 

abril 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. 

 


