
 

 

 

 

ATA Nº 07 /2021 

Aos seis dias do mês de abril 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, 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. 

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao Presidente, aos demais 

colegas vereadores e vereadores de todas as bancadas, à funcionária Eliane e 

aos demais funcionárias, cumprimentou ao Daniel que também acompanha a 

sessão, agradeceu a Deus por ter amenizado a doença(covid) em nosso 

município, relatou sobre a sua profissão, como motorista da saúde, onde acaba 

sempre acompanhando as pessoas que enfrentam essa doença, comentou 

sobre as vacinações, que espera que daqui há alguns meses todos da 

população estejam vacinados, e finalizou agradecendo; O Vereador Daniel 

Bertoldo Streit saudou ao Presidente, a todos os colegas vereadores, à 

funcionária da casa e ao Daniel, parabenizou ao pessoal do município, pelas 

precauções e pela diminuição do coronavírus, comentou da cidade vizinha que 

enfrenta um problema muito sério, pois já está em seu décimo sexto óbito, 

disse que se preocupa muito, pois há muitas pessoas daqui que frenquentam a 

cidade, agradeceu a secretaria da saúde pela vacinação, citou a 

Administração, sobre a recuperação das estradas do município, que está tudo 

indo bem, comentou dos agricultores, os quais estão colhendo a soja, pediu a 

Deus que vá tudo bem e que consigam fazer uma safra sem ninguém se 

machucar e que seja uma safra boa, que o município saia com uma boa 

produção, onde o município, o comércio, todos  ganham com isso, e encerrou 

reservando o seu espaço; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao  
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Presidente, aos colegas vereadores, à funcionária da casa, ao amigo Daniel 

que também acompanha, agradeceu a Deus, por não ter casos de covid na 

cidade, agradeceu também a equipe da saúde que estão sempre preocupados 

com as medicações e tratamentos para a população, disse que a saúde 

sempre foi um exemplo, e que aqui a saúde está de parabéns, por dar um 

coquetel bem completo para tratamento do covid, comentou sobre pandemia 

de quanto é importante manter os cuidados, fez agradecimentos a equipe da 

secretaria de obras por terem atendido ao pedido de abrir as estradas, 

agradeceu a Deus pela colheita e pediu que todos possam ter uma boa safra, 

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

Moura da Silva saudou o Presidente, aos colegas vereadores, em nome da 

Eliane saudou a todos os funcionários da casa, e ao amigo Daniel que estava 

prestigiando a sessão, iniciou fazendo agradecimentos a Deus por estar 

livrando de coisas piores e pela conscientização dos munícipes, comentou de 

como a população do município vizinho demorou para se conscientizar, 

comentou da pandemia e da importância da vacina, parabenizou a equipe da 

saúde e disse que Inhacorá sempre foi bem atendido na saúde, falou que  a 

saúde sempre foi referência, parabenizou ao pessoal das obras pelas estradas, 

relatou sobre uma ajuda que a Secretária da Assistência Social pediu para a 

ampliação do CRAS, e finalizou reservando o seu espaço; A Vereadora 

Jovelina Belter dos Santos saudou ao Presidente, aos demais colegas 

vereadores de todas as bancadas, a todos os funcionários em nome da 

funcionária Eliane, e a seu esposo Daniel, iniciou fazendo agradecimentos a 

Deus por sua saúde e de sua família, falou de estar feliz sobre a diminuição 

dos casos de covid no município, comentou do CRAS e do pedido da 

Assistência Social, relatou sobre os pedidos que recebeu dos moradores do  
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Rincão dos Pires, que alegaram muita falta de água, e reclamaram que 

justamente quando os trabalhadores precisam, depois de seus trabalhos, não  

há água para tomar banho, e que os munícipes se queixam bastante do 

atendimento estúpido do trabalhador que atende no plantão, falou também que 

alguns moradores só tem água na madrugada, e outros que tem, acabam 

esbanjando aguando plantações, pediu ao Presidente que fosse encaminhado 

isso ao Prefeito, para que ele resolva, finalizou desejando uma boa sessão a 

todos; O Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a palavra; A Vereadora 

Sirlei Cleci Rolim saudou ao Presidente, aos demais colegas vereadores, a 

funcionária Eliane, e ao esposo da colega Jovelina, fez agradecimentos a Deus 

pela diminuição da pandemia em nosso município, que espera que não volte a 

aumentar após o feriado da Páscoa, agradeceu também pela boa colheita, fez 

agradecimentos ao pessoal da saúde e ao pessoal das obras, relatou dos 

casos na pandemia, disse ter ficado feliz pela sessão poder ter sido Presencial, 

e que tomando todos os devidos cuidados acha que as próximas sessões 

poderão continuar presenciais, e  encerrou desejando uma boa sessão a todos; 

A Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente,aos demais colegas 

vereadores, à secretária, e ao Daniel, iniciou agradecendo a Deus por ter lhe 

protegido para não ter pegado o vírus, falou de ficar feliz pela comunidade ter 

ficado consciente e de não ter mais ninguém confirmado com covid, disse que 

a saúde está fazendo a sua parte, como sempre fez, falou que a saúde do 

município é exemplo, comentou dos casos de óbito do município de Chiapetta, 

que fica muito triste com isso,  que espera que as vacinas para todos venham 

logo, sobre a questão da ajuda para o CRAS, disse que não é que seja contra, 

mas que na sua opinião, a prioridade de hoje, é a saúde, porém disse que 

quem decide em relação ao dinheiro da casa, é o Presidente, comentou  
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também do ofício que o Hospital de Chiapetta enviou solicitando ajuda, disse 

que é favorável a decisão que o Presidente for tomar em relação a isso, e 

finalizou 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 ao Presidente 

Jeferson, aos demais colegas vereadores, à secretária Eliane, e a todos os 

funcionários da casa, comentou do ofício do Hospital de Chiapetta, e das 

críticas que a Câmara de Inhacorá recebeu dos vereadores de Chiapetta, por 

não ajudarem ao Hospital, disse que achou absurdo essas críticas, antes 

mesmo da Câmara ter recebido o ofício da ajuda, falou que será analisando a 

possibilidade de ajudar ao hospital e os valores para isso, e que também serão 

vistos as prioridades do município de Inhcaorá, parabenizou ao pessoal da 

secretária da saúde em nome da secretária Tati, também à secretaria de obras 

em nome do secretário Déde, disse que todos vêm fazendo um bom trabalho 

sem medir esforços, comentou da crise que todos estão passando, onde 

bilhões de emendas foram cortadas, motivo pelo qual, o orçamento terá que 

ser bem analisado, finalizou agradecendo o espaço e desejando uma boa 

sessão a todos; 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 Uma (1) Indicação: Indicação n.º05/2021 

“Que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras e 

Planejamento, elaborem com urgência o calçamento de no mínimo cem metros 

(100m) da Rua Carlos José Maria Neto e o restante da rua até o 

entroncamento com a Rua Ibanez Rolim façam o encascalhamento”, com 

iniciativa do vereador Arnaldo Mariano de Oliveira, a qual foi colocada em 

votação e aprovada por unanimidade dos votos; Uma (1) Moção: Moção 

n.º01/2021 sobre “Repúdio ao processo de Privatização da Companhia  
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Estadual de Saneamento- CORSAN”, a qual foi aprovada por unanimidade dos 

votos; Quatro (4) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 010/2021 “Reestrutura o 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos 

Profissionais da Educação - CACS FUNDEB e dá outras providências”, o qual 

foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei.nº 

011/2021 “Autoriza a celebração de termo de fomento e disciplina o repasse de 

recursos com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE 

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

Orçamento,Finanças e Tributação;Projeto de Lei n.º 012/2021 “Autoriza o 

município de Inhacorá conceder verba indenizatória ao médico integrante do 

programa mais médicos e dá outras providências”, o qual foi baixado na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação;Projeto de Lei n.º 009/2021 

“Autoriza a compensação de débitos por meio de prestação de serviços 

pessoais 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; 

PERÍODO DAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Arnaldo Mariano de 

Oliveira avisou do ofício que fez ao Deputado Clasmann, com assinaturas da 

sua bancada do PTB, para solicitar recursos para a secretaria da saúde, os 

quais serão destinados para compra de ambulância e carro para saúde, 

comentou que o assessor Friske esteve na cidade, recebeu o ofício e 

confirmou que até o final do ano deverá sair o valor de cento e vinte mil reais 

(R$120.000) a cento e trinta mil reais (R$130.000) para o município; O 

Presidente Elésio passou a presidência ao seu Vice-Presidente Jeferson 

Sedinei Moura da Silva para fazer o seu pronunciamento, onde fez 

agradecimentos a Deus por todos poderem estar reunidos em uma sessão  
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presencial e pediu e desejou  que todos possam vencer essa pandemia, disse 

que graças a Deus não há mais nenhum caso em nosso município, e que 

espera que venha vacina para toda a população, desejou uma boa noite e 

pediu que Deus abençoe a todos. Os demais vereadores dispensaram os seus 

pronunciamentos. O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a 

próxima sessão para o próximo dia 27 de abril às 19h:00, na sala de Sessões 

da Câmara Municipal de Vereadores, e eu Eliane Moura dos Santos da Veiga, 

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

Presidente e demais Vereadores presentes. 

 


