
 

 

 

ATA Nº 12/2021 

Aos oito dias do mês de junho 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: 

O Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a palavra; 

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

Vereadores, a funcionária Eliane, lamentou o aumento nos casos de Covid e 

também agradeceu a Deus por não ter perdido ninguém pela doença, pela 

recuperação das pessoas, pelo cuidado que as pessoas estão tendo, falou da 

preocupação dos pais em relação às crianças que estão indo na escola, 

cumprimentou o CRAS pelos trabalhos que estão fazendo, cumprimentou a 

Secretaria das Obras pela poda das árvores, desejou que todos continuem 

unidos trabalhando, como estão fazendo, 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, 

comentou da pandemia na nossa região, pediu votos de pesar a família do 

Betão, pediu a Deus que todos os acometidos pelo vírus se recuperem, para 

que não tenha mais perdas no município, parabenizou a todas as Secretarias, 

que vem desempenhando bem os seus papeis, disse ficar agradecida pelo 

asfalto, agradeceu em nome de seus colegas de bancada, ao Deputado 

Clasmann, que mandou R$100.000,00(cem mil reais) para a compra de uma 

ambulância para a Saúde, comentou que seu deputado ficou de mandar 

R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), disse que acredita que irá 

mandar sim, e aos demais deputados que estão olhando para o município 

também agradeceu, disse que somente com as emendas é possível se fazer   
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algo a mais, porque o recurso próprio é escasso, falou de ter uma luz no fim do 

túnel do município se desenvolver, porque há novos projetos, entre eles 

projetos que venham a dar emprego a população, disse ficar feliz com isso, que 

tem que se buscar novos meios de dar empregos as pessoas, comentou do 

médico que voltou de férias, que fica feliz, pois estavam preocupados que ele 

não fosse voltar, e finalizou desejando uma ótima sessão a todos; O Vereador 

Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao Presidente, aos demais colegas 

Vereadores de todas as bancadas, aos servidores da Casa, a Eliane, comentou 

da pandemia, de assistir reportagens de outros lugares, das pessoas que não 

estão levando a sério, fazendo festas e aglomerações, pediu votos de pesar a 

família do Sr. Carlos Dutra da Silva, a quarta vítima do Covid no município, 

falou que para frear o vírus até todos se vacinarem, é mantendo  os cuidados, 

disse que no nosso Estado a vacinação está bem avançada, desejou que todos 

sejam vacinados o mais rápido possível e encerrou desejando uma boa sessão 

a todos; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao Presidente, aos demais 

colegas Vereadores, a Eliane, juntou-se aos colegas pedindo votos de pesar a 

família do Sr. Carlos Alberto Dutra, falecido por complicações da Covid, 

agradeceu a Deus pela recuperação das pessoas que estavam internadas, 

entre elas uma pessoa muita querida, a dona Margarete, também torce que o 

Secretário da Agricultura se recupere logo, pediu que as pessoas sigam 

sempre os protocolos de cuidados, relatou que foi chamado na escola, devido a 

seu pronunciamento na última sessão, onde comentou de uma reclamação que 

lhe fizeram sobre as professaras, disse que a diretora esclareceu que não 

aconteceu nenhuma situação, e que as professoras tomam todas os devidos 

cuidados, falou que recebeu outra reclamação sobre a médica que atende no 

município, sobre o não uso de máscara no atendimento, parabenizou a escola 

pela construção do espaço para abrigar os alunos no embarque e 

desembarque, o qual disse que ficou muito bom, falou que tem coisas que vem  
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para agregar no município, que estão sendo muito boas as construções, a 

infraestrura  que está chegando na cidade, assim como os asfaltos, com menos 

sujeira e menos barro, disse que torce para que consigam asfaltar mais 

trechos, pois há ruas que realmente necessitam de uma pavimentação, e 

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

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

comentou da forte chuva, pediu votos de pesar a família do Sr. Carlos, mais 

uma vida que se foi devido ao Covid, comentou sobre ainda ter pessoas que 

não acreditam na doença, que não se preocupam, e que não colocam na 

cabeça de como essa doença pode atacar, comentou de seus familiares que 

estão com Covid, que fica bastante preocupada, pediu a Deus que venha 

fortalecer as famílias e a comunidade, defendendo da doença e para que todos 

coloquem na ideia sobre os cuidados que devem tomar, e finalizou desejando 

uma boa sessão a todos; Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou ao 

Presidente, aos demais colegas Vereadores, a Eliane, agradeceu pela 

recuperação dos doentes, juntou-se aos votos de pesar do Sr. Carlos, 

comentou que em conversa com a Secretária da Saúde, ela lhe informou que o 

município já está com praticamente 800(oitocentas) pessoas vacinadas com a 

primeira dose, o que tirando as crianças, menores de 18(dezoito) anos, resulta 

em praticamente metade da população vacinada, disse que em percentual, o 

nosso município está bem, comentou de um fato que lhe incomoda, que disse 

ser um desrespeito, que é a invasão das lavouras nas estradas, disse que terá 

que ser tomada uma atitude juntamente com o Secretário de Obras e o 

Prefeito, pois há locais que está dando para passar somente um carro 

pequeno, e que se não for feito nada, daqui a pouco não haverão mais 

estradas, falou que a lei existe e existe para todos, e finalizou desejando uma 

boa sessão a todos; A Vereadora Jovelina Belter dos Santos saudou ao 

Presidente, e aos demais colegas Vereadores, a funcionária da casa, Eliane,  
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agradeceu por sua família estar conseguindo passar esta pandemia, agradeceu 

pelas pessoas que se recuperaram e pelas que estão se recuperando, em 

nome de sua família, agradeceu a Secretaria da Saúde, por terem ajudado o 

seu irmão, o qual  operou da apendicite com urgência, cumprimentou a todas 

as Secretarias do município pelos trabalhos, principalmente a da Saúde no 

combate da pandemia, e finalizou desejando uma boa sessão e 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 aos colegas Vereadores, a Eliane, comentou sobre a 

pandemia, da sua preocupação, onde disse que somente a vacinação é a única 

solução para tentar diminuir um pouco a disseminação do vírus, pediu a Deus 

que recupere a todos, falou que espera que a vacina venha para todo mundo, e 

que fica feliz pela porcentagem de vacinação do município, falou de ter fé que 

esta anormalidade vai passar e que todos possam voltar a se visitar e a tomar 

o chimarrão juntos, comentou da sinalização das ruas, das câmeras da rótula, 

onde podem dali gerar as multas, caso seja feito errado as entradas, pediu que 

antes de multar, a Brigada Militar, pelos meios de comunicação, avisassem a 

comunidade primeiro, que aqueles que não entrarem certo na rótulo serão 

multados, e finalizou 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, baixadas e votadas 

as seguintes matérias: Cinco (5) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 018/2021  

“Cria Rubrica Orçamentária,suplementa e reduz dotação do orçamento vigente 

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

Finanças e Tributação; Projeto de Lei n.º 019/2021  “Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar Convênio com a Associação Hospitalar Bom Pastor.”, o 

qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto 

de Lei n.º 036/2018 “Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a venda  
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por leilão público de bens imóveis, e dá outras providências.”, o qual foi 

desarquivado conforme requerimento do Executivo (OF.GAB. 069/2021) e 

baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei n.º 

021/2019 “Consolida e Atualiza a Legislação Tributária, dando nova redação ao 

Código Tributário Municipal e dá outras, o qual foi desarquivado conforme 

requerimento do Executivo (OF. GAB. 072/2021) e baixado na Comissão de 

Orçamento, Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação;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 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. 

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 22 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. 

 


