
 

 

 

ATA Nº 14/2021 

Aos treze dias do mês de julho 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 Veranice Santos saudou ao Presidente, aos demais colegas 

vereadores das diferentes bancadas, deu as boas-vindas ao visitante presente, 

Sr. Valmor, comentou sobre a vinda da Secretária da Administração para o 

esclarecimento de algumas dúvidas referentes ao projeto de incentivo aos 

produtores, ao qual disse que ser um projeto muito bom, falou da pandemia, 

que fica feliz por estar acalmando, da importância da vacina, que em nosso 

município já passou dos 50% (cinquenta por cento) da população vacinada, 

comentou do seu novo empreendimento, disse que abrirá uma fábrica de 

sorvetes e picolés, que está bem otimista, falou que quando as coisas são 

feitas com amor e qualidade não tem como dar errado, disse que conta com o 

apoio dos colegas, falou que também gerará emprego e que espera que cresça 

para poder gerar muito mais, finalizou desejando uma ótima sessão a todos e 

reservando o seu espaço; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou 

ao Presidente, aos demais colegas Vereadores de todas as bancadas, saudou 

aos funcionários  em nome da funcionária Eliane, saudou e agradeceu à visita 

do visitante Valmor, parabenizou a colega Veranice pelo empreendimento e 

pela iniciativa, e desejou que tudo dê certo, pediu votos de pesar a família da 

Tânia Taborda, que a poucos dias sofreu a perda de sua mãe, a qual foi uma 

grande perda para o município, e finalizou agradecendo; O Vereador Daniel 

Bertoldo Streit saudou ao Presidente, aos demais Vereadores, deu as boas-

vindas ao visitante, falou das melhorias da cidade, dos passeios que estão  
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sendo feitos, os quais acha que estão ficando bons, organizados, os tachões 

que foram colocados na rótula, que eram uma preocupação por causa das 

carretas, mas que felizmente deram certo, comentou da fiscalização que 

aconteceu no comércio, que acha que na divulgação ficou pesado, porém não 

sabe bem o que aconteceu, se era mesmo aquela a realidade, disse ficar triste 

com o que aconteceu, porque sabe que hoje não é fácil manter um comércio, 

devido a pandemia, mas que em relação as mercadorias, o que for lei, tem que 

adequar, disse que  a  lei não é de hoje, já vem de muitos anos, falou que acha 

que de agora em diante tem que fiscalizar, para orientar os comerciantes, 

comentou dos incentivos que estão vindo, das melhorias e que espera que 

venham mais empreendimentos para o município, finalizou desejando uma boa 

sessão a todos; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao Presidente, 

aos demais colegas Vereadores, a funcionária Eliane, deu as boas-vindas ao 

visitante Valmor, disse ficar feliz quando tem pessoas visitando o município, 

parabenizou a colega Veranice pelo seu empreendimento, disse que espera 

que tenha cada vez mais pessoas com coragem e que com certeza o seu 

negócio dará certo, pediu votos de pesar a família da Tânia, comentou da 

perda de seu primo que faleceu vítima do Covid, aos 46 anos, e da 

desumanidade do hospital particular em que ele estava, que cobrou vinte mil 

reais para poder liberar o corpo, fez agradecimentos por em nosso município 

não ter nenhum caso de Covid, que o momento é de se cuidar mais para que o 

Covid não volte, e pediu a Deus para que todos possam se livrar dessa 

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

Sedinei Moura da Silva saudou ao Presidente, aos demais colegas 

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

casa, saudou ao amigo visitante Valmor, solicitou a  ajuda dos colegas, porque 

município está com 150 pessoas que não quiseram se vacinar, disse que tem 

muita gente que está mal informada e não quer se vacinar, que então cabe aos  
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vereadores conscientizar as pessoas que se vacinem, pediu votos de pesar a 

família da funcionária Tânia, pela perda de sua mãe, falou que juntamente com 

a psicóloga Letícia visitará as pessoas que não quiseram tomar a vacina para 

poder conscientizá-las, e finalizou desejando uma boa sessão a todos; A 

Vereadora Jovelina Belter dos Santos saudou ao Presidente, aos demais 

colegas vereadores de todas as bancadas, a funcionária Eliane, deu as boas-

vindas ao visitante, parabenizou a Administração pela cidade que está ficando 

bonita, pela obra realizada no bueiro no Rincão dos Pires, o qual ficou 

excelente o trabalho, falou de estar feliz pois já conseguiu tomar a sua primeira 

dose da vacina e também por em sua casa todos os adultos já terem sido 

vacinados, que fica contente pois é uma segurança a mais que se tem, disse 

ficar feliz pelo quadro do Covid estar zerado no município, que devemos 

continuar se cuidando para que se possa voltar a vida normal o quanto antes, 

que se Deus quiser as coisas vão normalizar, finalizou desejando uma boa 

sessão a todos; O Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao Presidente, 

aos demais colegas vereadores das diferentes bancadas, a funcionária Eliane 

e demais funcionários da casa, ao Valmor que se fez presente na noite, 

comentou do tempo em que já conhece o Sr. Valmor e dos trabalhos que já 

fizeram, falou das emendas que está em busca, juntamente com a colega 

Jovelina para o município, falou sobre a pandemia, que está difícil de 

convencer seus pais, os quais não querem fazer a vacina, relatou de quando 

pegou o Covid e de como é complicado, e que todos tem que fazer a sua parte, 

disse que graças a Deus, em Inhacorá está bem controlado, comentou do ano 

que vem, ser ano de eleição, que se esse vírus não for curado vai ser difícil 

devido as aglomerações que irão acontecer, falou dos candidatos a presidência 

e de como está complicado para escolher, e finalizou desejando uma boa 

sessão a todos; A Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao Presidente, aos 

demais colegas Vereadores, a funcionária Eliane, o visitante o Sr.Valmor, uniu- 
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se aos colegas nos votos de pesar da colega Tânia, mandou seus sentimentos 

a colega Inês pela perda de seu primo, comentou do Covid, que graças a Deus 

está diminuindo e as pessoas estão tendo consciência e estão se cuidando, 

falou da fiscalização, que acha bom as vezes a supervisão vir, porque por mais 

que seja doído, a vigilância vem para alertar a todos, e que espera que se 

tenha dado uma multa grande, os comerciantes tenham a ajuda de Deus e 

possam pagar, parabenizou a colega Veranice pelo seu empreendimento, pela 

sua coragem e disposição, desejou que de tudo certo, parabenizou a 

Administração pelos trabalhos de todos e finalizou desejando uma boa sessão 

a todos; 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 das diferentes bancadas,em 

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

boas-vindas ao amigo Valmor, comentou que como vereador, é um anseio e 

um desafio conseguir junto aos seus deputados emendas que venham para o 

município, relatou da gestão anterior, quando todos os deputados que foram 

procurados pelos vereadores, conseguiram recursos para o município, 

comentou do próximo ano, que é ano eleitoral, que entende que estamos 

vivendo uma crise devido ao Covid,  falou da vacina, que está sendo um 

resultado positivo acalmando esta situação alarmante vivida no mundo inteiro, 

que espera que as pessoas se conscientizem e se vacinem, se juntou aos 

colegas nos votos de pesar a família da Dona Cila, mãe da colega Tânia e vó 

do colega Luciano, se sensibilizou com a perda do primo da colega Inês, o qual 

disse que era um grande comunicador, disse que espera que tudo isso passe e 

que as pessoas possam voltar a viver a sua vida normalmente, parabenizou a 

colega Veranice pela sua coragem e iniciativa, desejou sucesso no seu 

empreendimento,  comentou do quanto ficou feliz por uma indicação sua da 

gestão passada,  ter sido atendida, que é a aquisição do campo do Guarani,  



 

 

 

ATA Nº 14/2021-FOLHA 05- CONTINUAÇÃO 

que agora passa a ser municipal, parabenizou a Administração pela área 

adquirida, e agradeceu pela compreensão, disse que tem a certeza que a 

comunidade deve ter ficado bem feliz também, comentou da galeria de fotos 

que vai ser reformada e pediu para os vereadores agendarem para tirar uma 

nova foto,  encerrou 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: Três (3) Indicações: Indicação n.º 10/2021 “Que o 

Poder Executivo Municipal analise a possibilidade de ser instalado um aparelho 

de ar condicionado (quente/frio) na Casa Mortuária do município”, com 

iniciativa da Vereadora Inês dos Santos Bueno, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos votos; Indicação n.º 11/2021 “Que o Executivo Municipal 

veja a possibilidade da implantação de dois quebra-molas na localidade de 

Rincão dos Loureiros, em frente a propriedade do Sr. Fábio Vargas”, com 

iniciativa da Vereadora Jovelina Belter dos Santos, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos votos; Indicação n.º 12/2021 “Que o Poder Executivo estude 

a viabilidade (com impacto orçamentário) de implantar o 14º salário para os 

professores da educação básica em efetivo exercício”, com iniciativa do 

Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos votos; Quatro (4) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 

022/2021 “Institui o Programa de desenvolvimento sustentável de Inhacorá- 

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

Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei n.º 023/2021 “Altera a 

Redação da Lei Municipal n.º 764 de 30 de maio de 2018, que institui o valor 

venal das áreas rurais e dá outras providências”, o qual foi baixado na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação e na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação; 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 
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determinado junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a ano 

letivo de 2022 e da 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 021/2021 “ Ratifica a natureza jurídica do consórcio 

CONDESUS ROTA DO YACUMÃ, aprova o protocolo de intenções 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. 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 20 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. 

 


