
 

 

 

ATA Nº 13/2021 

Aos vinte e dois 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: 

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

Vereadores, a funcionária Eliane, ao presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Inhacorá que se fez presente, João da Veiga, 

comentou sobre o Covid, pediu que todas as pessoas que continuem a se 

cuidar, falou da vacinação que esta avançada, pediu que os pais mandem seus 

filhos na escola, que lá estão bem protegidos, pois as professoras estão 

tomando os devidos cuidados, disse que algumas crianças estão sendo 

afetadas no seu emocional, por falta da rotina na escola e por ficarem só em 

casa, parabenizou pelas obras que estão sendo feitas na cidade, agradeceu à 

cada vereador que está buscando junto com seus deputados verbas para o 

município, comentou que seu partido conseguiu verbas para a Saúde, 

juntamente com os deputados Jerônimo e  Covatti, fez agradecimentos à 

Secretaria da Saúde e seus funcionários, pelo o enfrentamento do Covid, e a 

todos as demais Secretarias também fez agradecimentos pelos trabalhos, 

disse que depois que foi usada a estratégia: “a união que faz a força”, acredita 

que as coisas estão funcionando melhor, e finalizou desejando uma boa 

sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente, aos 

demais colegas vereadores das diferentes bancadas, a secretária, ao ouvinte 

presente, o Sr. João, agradeceu ao Presidente por ter permitido ir ao curso, ao 

qual disse que é muito importante participar, pois as leis mudam, e tem que se 

atualizar, comentou da pandemia, da vacinação, onde no município já deve  
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estar em mais de cinquenta por cento (50%), que fica feliz, e que espera que 

venha logo a vacina para todos, parabenizou a todas as secretarias, em 

especial a secretaria de obras, que trabalha incansavelmente, com  frio e 

chuva, deixou a eles todo o seu respeito e gratidão por tudo o que estão 

fazendo pela comunidade, comentou do feriado do município, dia do padroeiro, 

que infelizmente não terá nada devido a pandemia, mas que para o próximo 

ano se Deus quiser terá, 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, 

ao presidente do Sindicato, João, comentou do Covid, que ainda está 

complicado em algumas regiões, comentou do caso Lázaro, que está passando 

nos telejornais, desejou um feliz feriado para toda a comunidade, disse ficar 

feliz e agradeceu pela recapagem do asfalto da ERS 571, que é algo que só 

vem a somar a todos que usam a rodovia, comentou do recurso que veio 

através de seu deputado Dirceu para a realização de asfalto, falou da 

importância dos vereadores irem atrás de seus deputados para conseguirem 

recursos para o desenvolvimento da comunidade, e encerrou agradecendo; O 

Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao Presidente, aos demais 

Vereadores, a funcionária Eliane, cumprimentou ao presidente do Sindicato, o 

Sr. João da Veiga, comentou do Covid, pediu que as pessoas continuem se 

cuidando, pois por mais que já tenham as vacinas a pandemia ainda não 

terminou, parabenizou as Secretarias que estão trabalhando no município, 

disse que está vendo um trabalho bem desenvolvido, de uma forma bem 

caprichada, como o da Secretaria de Obras que está sempre trabalhando nas 

estradas, comentou que em conversa com o Prefeito  ficou sabendo de muitos 

projetos que estão por vir, disse que espera que se concretizem, falou dos 

recursos que vieram para o asfalto, através de seus deputados Dirceu e 

Ronaldo Nogueira, comentou sobre os cuidados que a escola está tomando,  
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sobre ainda ter alguns pais que não estão mandando seus filhos para as aulas, 

disse que o ensino em casa não é tão eficiente quanto o na escola,  pediu para 

que os pais enviem os filhos, acredita que todos tem que voltar a tocar suas 

vidas, porque o vírus ainda vai continuar circulando por um bom tempo, e 

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

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

ao João, presidente do Sindicato, comentou do Covid, onde disse cada um tem 

que fazer a sua parte, falou de seu primo que está na UTI, que está bem difícil, 

mas que tem fé em Deus que vai dar tudo certo, fez agradecimentos a todas as 

secretarias que estão trabalhando e exercendo bem o seu trabalho, agradeceu 

também ao Prefeito que está indo em busca de recursos para o município, 

comentou do asfalto que está sendo recapado, que fica feliz, porque é uma via 

bastante usada diariamente pela saúde, comentou do asfalto que vai sair entre 

o município de Alegria e Inhacorá, que é algo muito bom e agradece ao 

Prefeito que conseguiu e a Prefeita da Alegria que fez a sua parte, disse que 

espera que o Prefeito de Independência arrume a estrada que liga os 

municípios também, a qual também é uma estrada bastante usada, pediu ao 

padroeiro do município, São João, que venha abençoar a todos, trazendo muita 

saúde, e encerrou desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Jeferson 

Sedinei Moura da Silva dispensou a palavra; A Vereadora Jovelina Belter 

dos Santos dispensou a palavra; O Vereador Roque Clairto da Silva saudou 

ao Presidente, aos demais colegas vereadores das diferentes bancadas, em 

nome da funcionária Eliane, saudou a todos os funcionários da casa, 

cumprimentou ao João, presidente do Sindicato, comentou dos projetos que 

estão chegando à casa, falou do Projeto do leilão, ao qual disse que votará 

contra, porque em conversa com a pessoa que morava no local, esta, lhe disse 

que não foi notificada para sair do local, e que colocará na justiça por ter  
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perdido todas as suas coisas, fez comentários sobre o projeto do código 

tributário, que é bem polêmico, pois há taxas que vão dobrar, falou que é de 

sentar com o Executivo e conversar para achar o que é melhor para a 

população, o que é mais adequado, fez comentários do atendimento no Centro 

Covid, disse que levou sua filha por estar com sintomas bem fortes, e lá lhe 

disseram que não tinham testes, no entanto logo depois chegaram pessoas e 

fizeram o teste, disse que teve que ir até o município vizinho de Alegria e pagar 

para fazer o teste, falou que talvez tenha sido um mal entendido, e que por isso 

quer procurar saber, pois às vezes há pessoas que não tem condições de 

pagar para fazer o teste, e finalizou 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 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: Uma (1) Indicação: Indicação n.º 

09/2021 “Que parte do recurso obtido com a venda do imóvel leiloado, seja 

destinado na realização de novas redes de água no município, na localidade de 

Rincão dos Pires”, com iniciativa do Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva, 

a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Cinco (5) Projetos de Lei: 

Projeto de Lei n.º 020/2021 “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a 

contratação de pessoal para atender necessidade de excepcional interesse 

público e por tempo determinado junto a Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, para a ano letivo de 2022 e da outras providências”, o qual foi baixado 

na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei n.º 021/2021 

“Ratifica a natureza jurídica do consórcio CONDESUS ROTA DO YACUMÃ, 

aprova o protocolo de intenções e dá outras providências”, o qual foi baixado 

na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei n.º 018/2021  
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“Cria Rubrica Orçamentária,suplementa e reduz dotação do orçamento vigente 

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 019/2021  “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a 

Associação Hospitalar Bom Pastor.”, 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 036/2018 “Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover 

a venda por leilão público de bens imóveis, 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 maioria simples absoluta. 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 

13 de julho 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. 

 


