
 

 

 

ATA Nº 09/2021 

Aos vinte e sete 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: 

A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao Presidente, aos demais 

colegas vereadores, a funcionária Eliane, ao pessoal das obras que 

acompanhavam a sessão, Vanderlei e seu Dedé, ao Secretário do 

Planejamento Dan, e ao amigo Itamar de Chiapetta, fez agradecimentos a 

Secretaria de Obras, a Secretaria do Planejamento, parabenizou pelos cem 

dias de mandado, fez agradecimentos ao Hospital e ao município de Chiapetta 

pela pareceria, que o município tem com a nossa cidade, fez agradecimentos 

em especial a Secretaria da Saúde que está na luta contra a covid, e finalizou 

reservando o seu espaço e desejando uma boa sessão a todos; O Vereador 

Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou o Presidente, aos colegas 

vereadores das diferentes bancadas, a funcionária Eliane, ao público que se 

fez presente, os Secretários, seu Dedé, Dan,ao Vanderlei e ao amigo Itamar de 

Chiapetta, comentou das perdas que o município de Chiapetta teve em relação 

ao Covid e mandou um abraço a população, parabenizou a todas as 

secretarias pelos cem dias de mandato, ao pessoal das obras que está fazendo 

um belo trabalho pelas estradas do município, parabenizou a Secretaria da 

Saúde por todos os cuidados, comentou sobre a pandemia, da importância da 

vacinação, que fez diminuir os casos de Covid, principalmente em nosso 

estado, que está em primeiro lugar nos índices de vacinação, falou que o 

Estado está fazendo um bom trabalho, pois foi comprovado que somente  
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fechando tudo, consegue-se conter os casos de covid, finalizou reservando seu 

espaço e desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Jovelina Belter 

dos Santos saudou ao Presidente, aos demais colegas de todas as bancadas, 

a Eliane, ao público que estava presente da Secretaria de Obras, Vanderlei e o 

Secretário Dedé, ao Secretário do Planejamento Edelvan, ao visitante da 

cidade vizinha, Itamar, parabenizou a todas as Secretarias pelo cem dias de 

trabalho, falou que espera que possam progredir e ter grandes realizações 

nesses quatros anos, comentou sobre a diminuição dos casos de Covid, 

agradeceu a Deus por isso, disse que espera que agora,apesar de à passos 

lentos, caminhe-se para um futuro mais bonito, onde a pandemia fique só na 

lembrança, encerrou reservando o seu espaço e desejando uma boa sessão a 

todos; O Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao Presidente, aos demais 

colegas vereadores de todas as bancadas, aos funcionários da casa, ao 

Edelvan, Secretário do Planejamento, ao Itamar, ao Vanderlei e ao seu Dedé, 

comentou das estradas, que sempre que solicitou reparos, sempre foi atendido,  

dá os parabéns e agradece pelos trabalhos, dá os parabéns a Administração 

pelos cem dias, e finalizou reservando seu espaço; A Vereadora Sirlei Cleci 

Rolim saudou ao Presidente, aos demais colegas vereadores, a funcionária 

Eliane, aos Secretários presentes, parabenizou o seu Dedé pelo trabalho, 

saudou ao Vanderlei, saudou ao Edelvan e o agradeceu pela parceria e 

companheirismo, de lhe ceder a sua cadeira, saudou ao Sr. Itamar também 

presente, parabenizou ao Prefeito e a Administração pelos cem dias de 

trabalho, fez esclarecimentos sobre o aluguel do médico que atende à noite, 

questionado de maneira equivocada na última sessão, disse que o médico 

somente recebe do município referente ao seu trabalho, e que o aluguel da 

casa onde mora é pago pelo próprio médico, disse que o município paga 

somente o aluguel do médico do Programa Mais Médico, informou que veio do 

Governo Federal, para a Saúde, três (3) parcelas de sessenta mil reais            
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(R$ 60.000), referentes aos meses de março, abril e maio, e finalizou 

desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos saudou ao 

Presidente, aos demais colegas vereadores das diferentes bancadas, desejou 

as boas-vindas aos visitantes, Itamar, ao Secretário do Planejamento Edelvan, 

ao Secretário de Obras seu Dedé, e ao Vanderlei, parabenizou pelos trabalhos 

da secretaria de obras e de toda a equipe, comentou sobre as obras de asfalto 

que irão iniciar na rua em frente a sua casa, disse que fica feliz de ver que o 

município está prosperando, fez um pedido, que se possível fazer o 

cascalhamento nas outras duas estradas, devido à terra que sempre foi um 

problema para os moradores, parabenizou aos Administradores pela passagem 

dos cem dias, disse que a união faz a força, e se antes fazia um bom trabalho, 

agora com a união de todos, se não mostrar serviço três vezes mais, fica feio, 

falou que fica feliz por esses cem dias, e que espera que daqui mais cem dias, 

tenha o dobro do que já foi feito, disse que todos estão de parabéns, que os 

que ganham com isso são os munícipes, pediu votos de pesar para a família 

Ferreira, que nesta data perdeu um membro da família por Covid, irmão do 

David, agradeceu pela presença de todos, e finalizou desejando uma ótima 

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

Presidente, aos demais colegas vereadores e vereadoras de todas as 

bancadas, à funcionária Eliane, fez agradecimentos e parabenizou seu Dedé e 

Vanderlei pelos trabalhos, parabenizou aos Secretários, ao Dan, a 

Administração pelos cem dias de mandato, pede que seja levado a todos os 

funcionários os parabéns pelos cem dias de trabalho, pediu votos de pesar a 

família Ferreira, comentou sobre a resposta do ofício que enviou do Deputado 

Clasmann, do qual virá um recurso de cem mil reais (R$100.000) para a 

Saúde, destinado para compra de um carro ou ambulância, fez agradecimentos 

ao Deputado, deixou os parabéns a todas as mães do município pela 

passagem do dia das mães, que acontecerá no próximo dia nove, e encerrou  
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desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Daniel Bertoldo Streit 

saudou ao Presidente, aos colegas vereadores, à funcionária Eliane, aos 

demais participantes do público, Edelvan, Itamar, ao Secretário de Obras, seu 

Dedé, ao Vanderlei, parabenizou pelos cem dias de mandato, disse que espera 

que esses cem dias sejam só o começo de muitas conquistas que vem pela 

frente, falou que o município tem muito a progredir com essa união, disse que o 

povo fica feliz com o progresso e com o desenvolvimento do município, e 

encerrou reservando o seu espaço; O Presidente passou a presidência para 

o seu Vice-Presidente Jeferson Sedinei Moura da Silva para se 

pronunciar: O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou a todos os colegas 

vereadores, a funcionária Eliane, em nome dela saudou a todos os funcionários 

da casa, agradeceu pela presença do Vanderlei, do Secretário o seu Dedé, do 

Itamar, do Edelvan Secretário do Planejamento, agradeceu pelo bom trabalho 

que as obras vem desempenhando, assim como a Secretaria de Saúde, 

sempre empenhada, comenta das perdas que o município de Chiapetta teve, 

do apreço que sempre teve com o município, disse que  graças a Deus os 

casos estão diminuindo, parabenizou pela divulgação do vídeo sobre os cem 

dias de mandato, que ficou excelente o resumo dos trabalhos realizados, disse 

que com certeza muito mais será feito nessa jornada de quatro anos, disse que 

estão em um caminho brilhante, com muitas obras ainda a serem realizadas, 

comentou da perda da família Ferreira, do amigo conhecido como “fumo”, que 

se foi em decorrência do Covid, comentou dos cortes no orçamento da União e 

os impactos gerados com isso, que é muito preocupante, disse que todos tem 

que estar preparados para essa crise, pois quem sentirá primeiro são os 

municípios pequenos, que deve-se caminhar de mãos dadas, para conseguir 

vencer a crise que provavelmente atingirá já no segundo semestre, que todos 

devem fazer a sua parte quanto cidadão e torcer para que tudo dê certo, e 

finalizou agradecendo. O Presidente devolveu a presidência ao vereador  
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Elésio Roberto da Silva; Período da Ordem do dia: No decorrer da Sessão 

foram analisadas e votadas as seguintes matérias: Três (3) 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 estava baixado 

na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer 

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

dos votos; Projeto de Lei n.º 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 

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 012/2021 “Autoriza o município 

de Inhacorá conceder verba indenizatória ao médico integrante do programa 

mais médicos 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: Todos os Vereadores 

dispensaram os seus pronunciamentos. O Presidente deu por encerrada a 

Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 11 de maio 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. 

 


