
 

 

 

ATA Nº 11/2021 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, terça-feira, às 

dezoito 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 Jovelina Belter dos Santos saudou ao Presidente, e aos 

demais colegas Vereadores de todas as bancadas, comentou sobre o Covid, 

que retornou os casos no município, pediu para as pessoas continuarem se 

cuidando, que não é o momento de relaxar, pois está complicado, 

cumprimentou a Dani, e ao Dan, e parabenizou a Administração pela ideia de 

colocar na internet a pesquisa para que a população opinasse sobre no que 

gostariam que fosse investido recurso no município, disse que aprovou esta 

iniciativa, e encerrou desejando uma boa sessão e reservando o seu espaço; O 

Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a palavra; A Vereadora Sirlei 

Cleci Rolim saudou ao Presidente, aos demais colegas Vereadores, a 

funcionária Eliane, aos Secretários presentes, Edelvan e Dani, que vem trazer 

esclarecimentos, e que disse que é muito bom, comentou do Covid, que todos 

devem manter os protocolos e se cuidarem, desejou às professoras um bom 

retorno às aulas, que Deus às abençoe, que consigam trabalhar neste ano com 

mais tranquilidade, e que todos tenham um bom ano letivo, parabenizou a 

Administração pelo ótimo trabalho que vem fazendo, disse que a cidade está 

cada vez mais bonita, agradeceu e finalizou desejando uma boa sessão a 

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

colegas Vereadores das diferentes bancadas, a secretária Eliane, deu as boas-

vindas aos Secretários, a Danieli Secretária da Administração e ao Edelvan 

Secretário do Planejamento, comentou sobre a ideia de colocarem nas redes  
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sociais a pesquisa para a população, do que acham mais interessante para a 

nossa cidade, disse que achou importante e parabenizou a pessoa que teve 

esta ideia, e disse que espera que seja ouvido mesmo, que não seja colocado 

lá só para bonito, relatou sobre a pandemia que vem assolando novamente o 

município, sobre os casos que teve na Educação em um momento onde todos 

estavam felizes, porque as aulas começaram, falou de ficar triste por todos os 

casos ocorridos, e que espera que logo venha a vacina para todos, 

parabenizou a Administração, como um todo, por estarem muito bem 

conduzindo os trabalhos na cidade, fez agradecimentos, disse que o asfalto era 

um sonho, que hoje pode-se dizer que a cidade está praticamente asfaltada, 

que também a cidade tomou um rumo de cidade, falou que espera que novos 

trabalhos venham à contentar a população, pois todos desejam que Inhacorá 

se desenvolva, que gostaria que viesse empresas a se instalar no município 

para gerar emprego, comentou da área industrial, que seria mais fácil vir uma 

empresa tendo um pavilhão para se instalar, mais uma vez parabenizou a 

Administração e finalizou 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 Casa, aos colegas da 

Administração, agradeceu pela presença, comentou da pesquisa na internet, 

falou da pandemia, que é preocupante, fez cumprimentos ao pessoal da 

enfermagem pela passagem do dia do Enfermeiro, e pelo dia do Técnico em 

Enfermagem, disse que é sempre bom reconhecer o trabalho deles, pediu a 

Deus que proteja a todos que estão na linha frente, comentou das vacinas, das 

doses que estão para chegar no estado, e encerrou agradecendo espaço; O 

Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao Presidente, aos demais colegas 

Vereadores, a Eliane, aos Secretários, Dani e Dan, parabenizou a 

Administração Municipal, em nome do Prefeito, por mais um trecho de asfalto 

feito na cidade, parabenizou pela condução dos trabalhos, comentou da  
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campanha, da pesquisa dos investimentos, disse que é de grande valia o povo 

participar, parabenizou a Secretaria da Saúde pelos trabalhos, pelo 

enfrentamento de mais um foco de Covid, relatou de uma reclamação que veio 

até ele, sobre a falta de testes de Covid, e de não estarem fazendo os 

acompanhamentos aos pacientes positivados como eram feitos no início, o 

vereador fez pedidos para que o comitê do Covid, volte a ter esse 

acompanhamento aos pacientes, que tenha alguém que entre em contato para 

ver como estão, para que siga um trabalho bom, como sempre foi feito, e 

finalizou reservando o seu espaço; A Vereadora Inês dos Santos Bueno 

saudou ao Presidente, aos demais colegas Vereadores, a funcionária Eliane, 

aos Secretários, Danieli e Dan, os quais disse que estão para prestar um 

auxílio, apresentando os trabalhos e agradeceu pela presença deles, 

agradeceu a Administração, ao Prefeito Municipal, ao Vice-Prefeito e todo o 

secretariado pelo bom trabalho que estão fazendo, disse ficar feliz por estar 

novamente acompanhando a Administração, que estão unidos fazendo um 

trabalho bonito, com município crescendo e se desenvolvendo, comentou de 

estar preocupa por causa da pandemia que está atingindo novamente, disse de 

achar bom ter dado um parada nas aulas, e que se tivesse um apoio, na sua 

opinião, não começaria as aulas na segunda-feira, por saber que há pessoas 

da escola fazendo testes de Covid, e que acha que fica difícil neste momento, 

os pais mandarem as crianças para a escola, que acredita que é melhor 

esperar um pouco mais para o retorno, comentou sobre o comportamento de 

algumas pessoas, que não tem os cuidados necessários, que não mantém os 

protocolos, disse que talvez seja o momento do comitê do Covid ir atrás e 

cobrar destas pessoas, parabenizou pelo bom trabalho da equipe da 

enfermagem e pela passagem do dia do Enfermeiro e do Técnico em 

Enfermagem, disse que gostaria de fazer uma bonita homenagem a todos, 

finalizou agradecendo e desejando uma boa sessão a todos; Jeferson Sedinei  
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Moura da Silva dispensou a palavra; 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 aos colegas 

Vereadores, a funcionária Eliane, ao Secretário do Planejamento, Dan, e a 

Secretária da Administração, Dani, comentou sobre a preocupação com a 

pandemia, parabenizou a Administração, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, 

pelo brilhante trabalho que vem sendo feito, pela sua condução, pelo asfalto, 

desejou que continuem fazendo boas obras, necessárias para a comunidade, 

que sejam destinados recursos onde realmente seja preciso, disse que não é 

tempo de fazer coisas que não sejam primordiais, pela questão financeira, 

comentou sobre a sua preocupação com os cortes da União, para com as 

emendas, disse que atingiu em cheio o Ministério da Saúde, a nível estadual e 

municipal, e também atingiu a Educação, comentou do Rincão do Pires, onde 

há a instalação de uma indústria alimentícia, onde provavelmente terá uma 

cervejaria artesanal, e disse que, não só pelo comércio, mas também pelos 

moradores da região, deve-se, pelo menos, colocar um calçamento naquele 

local, devido a quantidade de poeira, ocasionados pelo alto tráfego de veículos, 

que acha importante por ser uma área industrial, podendo assim, empresas se 

interessarem pela região, parabenizou a Administração, pela pesquisa 

colocada nas redes sociais, falou que acha importante que a comunidade 

participe, e finalizou agradecendo. 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) 

Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 017/2021 “Institui o Programa INHACORÁ 

MAIS BONITO, para padronização de passeios e calçadas das vias públicas 

pavimentadas do Município de Inhacorá”, o qual foi baixado na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei n.º 015/2021 “Autoriza o 

Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul  
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Desenvolvimento S.A- Agência de Fomento/RS para obras de infraestrutura 

urbana, aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários e equipamentos 

comunitários”, 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.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 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 08 de 

junho 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. 

 


