
 

 

 

ATA Nº 10/2021 

Aos onze dias do mês de maio 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: 

Jeferson Sedinei Moura da Silva dispensou a palavra; 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, a funcionária Eliane, deu as boas-vindas e 

desejou um bom trabalho a nova estagiária, Janete, parabenizou a 

Administração pelas obras que estão saindo, agradeceu a Deus pela saúde, 

comentou da Covid e da vacinação e finalizou desejando uma boa sessão a 

todos; A Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente, aos demais 

vereadores das diferentes bancadas, a secretária, desejou as boas-vindas a 

Janete, parabenizou a Administração pelos trabalhos que vem prestando, fez 

agradecimentos pelo asfalto, pela economia e esforços feitos, comentou sobre 

as emendas dos deputados, que foi confirmado um recurso de duzentos e 

cinquenta mil reais (R$250.000), vindo através do Ministério, e disse ficar feliz,  

que vale a pena quando apoia as pessoas, e que eles também olham pela 

gente, disse que quem ganha é a comunidade, comentou sobre a pandemia, e 

de quão triste é saber dos casos de pessoas já vacinas com as duas doses que 

estão morrendo em decorrência da Covid, falou que o que devemos fazer é se 

agarrar a Deus e pedir que proteja, e encerrou desejando uma boa sessão a 

todos; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao Presidente, aos 

demais colegas vereadores de todas as bancadas, aos servidores da Câmara, 

parabenizou a Janete por fazer parte do quadro de pessoal da Câmara,  
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parabenizou a Administração pelo asfalto, disse que quem ganha é a 

comunidade, comentou sobre o surto novamente da Covid que está 

acontecendo no município, pediu votos de pesar a família Vargas, pela perda 

do Sr. Onírio Vargas, parabenizou aos trabalhadores pela passagem do dia do 

trabalhador e parabenizou as mães, também pela passagem do seu dia, 

comentou sobre o trabalho da mídia e de como as notícias são divulgadas, e 

encerrou agradecendo; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao 

Presidente, aos demais colegas vereadores, a Eliane, deu as boas-vindas a 

Janete, juntou-se aos votos de pesar a família do Sr. Onírio Vargas, e contou 

da sua convivência com ele, comentou da Covid, dos casos que vem 

aumentando novamente no município, parabenizou a escola pelos 

procedimentos que estão sendo tomados, dos cuidados, falou da importância 

do ensino e das aulas presenciais, comentou da tragédia de Santa Catarina na 

creche, falou de se tomar precauções em relação a segurança da escola do 

município, de ver o que pode ser melhorado e feito, parabenizou a 

Administração pelo o asfalto, que espera que venham mais trechos, comentou 

sobre a situação do seu partido a nível nacional, e finalizou reservando o seu 

espaço; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao Presidente, aos 

demais colegas vereadores, a funcionária Eliane, deu as boas-vindas a Janete, 

mandou votos de pesar a família Vargas, parabenizou a Administração, 

Prefeito, Vice-Prefeito, a toda equipe e Vereadores, por ter mais uma parte da 

cidade com asfalto, disse que fica feliz, quanto vereadora, pelo município estar 

se desenvolvendo, que espera que siga cada vez mais, com todos juntos, para 

um bem maior para a comunidade, comentou sobre a Covid no município, 

disse que tem que ter esperança em Deus, falou da escola, que é favorável 

sobre colocar alguém para fazer a segurança das crianças e que apoia a ideia 

de irem conversar com a Secretária da Educação sobre isso, finalizou 

desejando uma boa sessão a todos; O Presidente passou a presidência para  
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o seu Vice-Presidente Jeferson Sedinei Moura da Silva para se 

pronunciar: O Vereador Elésio Roberto da Silva dispensou a palavra. O 

Presidente devolveu a presidência ao vereador Elésio Roberto da Silva; 

Período da Ordem do dia: No decorrer da Sessão foram analisadas, baixadas 

e votadas as seguintes matérias: Três (3) Indicações: Indicação n.º06/2021 

“Que a Administração Municipal juntamente com a Câmara Municipal de 

Vereadores de Inhacorá elabore um Projeto de Lei, que institua um Programa 

de Auxílio Emergencial Municipal no âmbito do município de Inhacorá, 

buscando reduzir os efeitos sociais e econômicos da pandemia originada pela 

COVID-19”, com iniciativa do Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira, a qual foi 

colocada em votação e aprovada por unanimidade dos votos; Indicação 

n.º07/2021 “Que o Senhor Prefeito Municipal de Inhacorá- RS, analise a 

possibilidade de adaptar no terreno da Escola Visconde de Cerro Alegre, um 

estacionamento para funcionários e professores”, com iniciativa da Vereadora 

Jovelina Belter dos Santos, a qual foi colocada em votação e aprovada por 

unanimidade dos votos; Indicação n.º08/2021 “Que o Senhor Prefeito 

Municipal de Inhacorá- RS,analise a possibilidade de terminar o calçamento da 

Rua Antônio Rodrigues de Matos”, com iniciativa da Vereadora Jovelina Belter 

dos Santos, a qual foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos 

votos; Dois (2) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 015/2021 “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento 

S.A- Agência de Fomento/RS para obras de infraestrutura urbana, aquisição de 

máquinas e equipamentos rodoviários e equipamentos comunitários”, o qual foi 

baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei.nº 

016/2021 “Autoriza o repasse de recurso financeiro ao CISA para participação 

em rateio de aquisição de equipamentos para tratamento ao COVID-19”, o qual 

foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. PERÍODO 

DAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Todos os Vereadores dispensaram os seus  
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pronunciamentos. O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a 

próxima sessão para o próximo dia 18 de maio às 18h: 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. 

 


