
 

 

 

ATA Nº 17/2021 

Aos dezessete dias do mês de agosto 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, Jeferson Sedinei Moura da Silva, Jovelina 

Belter dos Santos, Sirlei Cleci Rolim e Veranice Santos. Invocando a Proteção 

Divina o Presidente declarou aberta a Sessão. 

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva dispensou a palavra; A 

Vereadora Jovelina Belter dos Santos dispensou a palavra; A Vereadora 

Sirlei Cleci Rolim dispensou a palavra; A Vereadora Veranice Santos 

dispensou a palavra; 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, agradeceu a Deus pela grande 

queda da pandemia na cidade e região, disse que cada vez mais está se 

chegando ao alvo que o Governo queria com as vacinas, que o povo tem se 

conscientizado e levado a sério, comentou do bom trabalho que todas as 

secretarias vem fazendo, relatou do trabalho diferenciado dos motoristas da 

saúde do município e do atendimento, que é um exemplo para todos os outros 

municípios, os quais disse que  sempre estão se empenhando e tentando fazer 

o seu melhor, e finalizou agradecendo; O Vereador Daniel Bertoldo Streit 

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 vereadores, em nome da 

funcionária Eliane saudou a todos os demais funcionários da casa, falou sobre 

o município sempre ser referência no que diz respeito ao atendimento na 

saúde, do trabalho dos motoristas e principalmente no que diz respeito a 

questão social, no acompanhar as famílias e ampará-las, falou sobre o 

município ter muitas pessoas carentes e o quão importante é, a assistência 

social e a saúde dar esse norte para essas famílias, dando esse suporte,  
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comentou sobre a importância da saúde mental e do agravamento dessa saúde 

na pandemia, comentou sobre os projetos da pauta, que espera que a 

Administração possa vir trazer os esclarecimentos das dúvidas, parabenizou o 

município de Chiapetta pela belíssima obra feita de pavimentação asfáltica, que 

espera que continuem nessa união pelo bem na comunidade, e finalizou 

agradecendo e 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 baixadas e votadas as seguintes matérias: 

Uma (1) Indicação: Indicação n.º 15/2021 “Que o Executivo Municipal 

providencie a colocação de um poste de iluminação pública, na Rua Fernandes 

Gomes, nas proximidades do Cartório de Registros Civis e da Pecuária do Sr. 

Romaldo de Moura”, com iniciativa da Vereadora Jovelina Belter dos Santos, a 

qual foi colocada em votação e aprovada por maioria simples absoluta; Dois (2) 

Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 026/2021 “Dispõe sobre a cobrança de 

Contribuição de Melhorias na execução de obras públicas que enumera”, o 

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

Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei n.º 024/2021 

“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 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 14 de setembro, às 19h: 00 na sala de 

Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, e para constar, Eliane Moura 

dos Santos da Veiga, Agente Legislativo, lavrou esta ATA, que após lida será 

assinada pelo Presidente e demais Vereadores presentes. 

   


