
 

 

 

 

ATA Nº 01 /2020 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, segunda-feira, às 

dezenove horas, reuniram-se na Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá, 

Estado do Rio Grande do Sul, em caráter ORDINÁRIO, sob a Presidência do 

vereador Edelvan Cossetim da Silva, os seguintes Edis: Arnaldo Mariano de 

Oliveira, Daniel Bertoldo Streit, Elésio Roberto da Silva, Inês dos Santos 

Bueno, Jeferson Sedinei Moura da Silva, 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 Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao presidente, aos 

vereadores e vereadoras de diferentes bancadas, aos servidores da câmara, a 

comunidade que se fez presente na sessão, desejou aos alunos um bom ano 

letivo, desejando um bom ano a todos, o vereador falou da rede estadual das 

greves e paralizações, da caminhada feita no município em prol dos 

professores, falou da situação financeira do Estado ao grande número de 

aposentados e que não seria tão necessária essa aposentaria aos ex-

governadores, a divida é muito grande sendo oitenta por cento da arrecadação 

é para a folha de pagamento, sendo só um milagre fazer algo em prol dos 

municípios, pois sobra somente vinte por cento, convidou a todos para o 

rodeio, pois é um lugar muito bom, pista iluminada que se não chover será um 

grande rodeio, pra finalizar agradeceu ao espaço desejando uma boa sessão a 

todos; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao presidente, aos 

vereadores, aos servidores da câmara, a comunidade que se fez presente na 

sessão, o vereador falou do bom entendimento nos três anos anteriores e que 

esse ano seja bem melhor, onde teve boas obras, parabenizou a secretaria  de 

Educação, falou que participou dos dois turnos da abertura do ano letivo, pois o 

mesmo tem filhos que vão a turnos separados parabenizou a todos os 

secretários, em especial ao de obras pela reforma das estradas para inicio do 

ano letivo, parabenizou ao prefeito que está a frente da secretaria de saúde, já 

que a secretaria Bianca está em licença maternidade, que a mesma estará a 

disposição no que for preciso, parabenizou aos eventos de fim de ano, que foi 

de grande emoção, momento de descontração e divertimento fazendo um 

grande diferencial por ser um município pequeno e ter grandes festividades, 

falou do mal tempo não colaborou a grande final do rodeio country, convidou a 

todos para o rodeio crioulo, que será um grande sucesso assim como os 

anteriores agradeceu ao e reservou espaço ;  
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 O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou ao presidente, aos vereadores, 

desejando um feliz 2020 , que todos tenham um bom entendimento, e que 

todos os objetivos sejam alcançados agradeceu ao patrão do CTG que se fez 

presente, saudou aos estudantes, que os mesmos tenham um bom ano letivo, 

bom retorno as aulas falou que as coisas vão melhorar com nova proposta do 

governador aos professores, parabenizou ao colega Daniel e sua esposa pelo 

nascimento do filho, relatou a fatalidade que aconteceu em sua propriedade, 

queimando um trator de grande uso que ainda não tinha sido pago, falou da 

burocracia que é para fazer todos os tramites pois o mesmo tem seguro, 

agradeceu as vizinhas Neli e Maristela que avisaram ao Marcelo e o Eliezer do 

acontecimento, onde todos se mobilizaram para que a tragédia fosse o menor 

possível, se emocionou ao falar do fato acontecido, Deus cuidou pois podia ter 

sido uma tragédia bem maior, que coisas materiais se recupera já saúde e a 

vida não tem preço, frisou o agradecimentos aos vizinhos, que com baldes e 

mangueiras conseguiram apagar as chamas do fogo , relatou um ocorrido a 

oito anos atrás que ajudou um casal a apagar o fogo do carro onde somente as 

compras conseguiram retirar sendo o carro perdido, agradeceu a todos aqueles 

que se disponibilizaram comb equipamentos e maquinários ao mesmo, e que 

nas horas difíceis que se vê os verdadeiros amigos, agradeceu  a todos 

pedindo desculpas pelo desabafo, parabenizou ao vereador Nardo pela 

iniciativa de trazer um corpo de bombeiro a cidade ou que tivesse um corpo de 

bombeiros voluntários podendo fazer uma parceria entre as cidades vizinhas 

Alegria, Chiapetta e Inhacorá, que é parceiro do mesmo nesse projeto; A 

Vereadora Inês dos Santos Bueno Saudou ao presidente, aos vereadores, 

aos servidores da câmara, desejando boas vindas cumprimentou a 

comunidade que se fez presente na sessão, ao patrão do CTG que se fez 

presente, onde final de semana há grande festa , que Deus abençoe e de uma 

grande festa, agradeceu a chuva  para que haja um bom desenvolvimento das 

festividades, falou do almoço beneficente que ocorreu no dia nove desse mês 

na cancha do Clenio em prol da tia do presidente Edelvan, onde todo o povo de 

Inhacorá se doou , tendo grande participação do povo de Inhacorá, que isso 

deixa muito feliz, também se pronunciou em favor do colega vereador Elésio, 

que as meninas estarem caminhando naquela hora foi um chamado de Deus, 

agradeceu as milagre e livramentos que Deus nos tem dado, e que devemos 

sempre procurar fazer o melhor,  pediu que Deus ilumine esse novo ano de 

trabalho, que de tudo certo, que venhamos firmar em favor  



 

 

 

 

ATA N°01/2020- FOLHA 03- CONTINUAÇÃO 

dos munícipes, falou do ano eleitoral, que todos devemos ter respeito, fazendo 

politica fora, desejou ao patrão Cristóvão um bom trabalho na liderança do 

CTG  pra finalizar agradeceu pelo espaço e desejou uma boa sessão a todos;  

O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou ao presidente e ao vice 

e as colegas vereadores a nova mesa de trabalho, aos vereadores, aos 

servidores da câmara, a comunidade que se fez presente na sessão, falou do 

bom entendimento nos três anos, trabalhado em prol da comunidade, falou do 

rodeio que se realizara no próximo fim de semana, que nossa região é muito 

respeitada em quesitos de tradicionalismo, onde prendas e peões tiveram 

grande destaque, se solidarizou em favor do colega vereador, e que ninguém 

está livre. Relatou sobre a perca dos representantes que perderam seus cargos 

sendo um fato trágico, de perda ao município, pois os mesmos tinham um 

poder medonho e hoje não tem mais nada, que o Munícipio só se desenvolve 

com a ajuda sozinho, pois por ser um município Pequeno era até pra cair fora , 

terminou a fala desejando uma boa sessão a todos; O Vereador   Roque 

Clairto da Silva dispensou a palavra; A vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou 

ao presidente, aos demais colegas vereadores, novos funcionários, que sejam 

bem vindas, façam o bom trabalho que se espera, saudou ao público, que 

gostaria de contar  aos colegas que sente muito a tragédia ocorrida com o 

colega Elésio, que se não estamos na mão de Deus estamos perdidos, desejou 

aos professores e alunos  um bom ano letivo, e também aos colegas um bom 

entendimento, esclareceu que não e culpada de não sair o CRAS, o grande 

motivo e o não pagamento por parte da prefeitura, que originou uma ação na 

justiça e que não tem como aceitar uma proposta de dez anos atrás,  está 

esperando o parecer da avaliação, somente quer esclarecer que não é culpada 

, gostaria também de esclarecimentos sobre a rua comprada pela prefeitura do 

senhor Irineu Siqueira no valor de cinquenta mil reais, frisou que não é culpada, 

que os documentos estão ai, encerrou desejando uma boa sessão a todos; A 

Vereadora Veranice Santos saudou o presidente , desejando sucesso a esse 

ano que se inicia e que haja um bom entendimento como foi nos três anos, 

saudou aos vereadores de diferentes bancadas, ao presidente do CTG, ex- 

colega  de bancada, aos novos colegas dessa casa desejou sucesso e boas 

vindas, que estão muito bem representados ,saudou a secretaria de Educação, 

deixando sua gratidão, ao bom entendimento entre o executivo e legislativo , 

que muita coisa está sendo feito e muito a de se fazer, parabenizou todas as 

secretárias, a de obras em especial que estão sempre a disposição, faça chuva  
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faça sol, perguntou ao presidente sobre a que pé esta o concurso, relatou que 

muitas entidades fazem concursos somente para  um caça níquel , da tristeza 

da perda de cargos dos nossos deputados, que mais ajudaram o Munícipio na 

historia , que nunca teve deputado que tanto ajudou como Ronaldo Nogueira, 

fica feliz aos Vereadores por essa gestão a que todos se empenharam, e todos 

estão de parabéns, e que essa gestão vai ficar na historia , e pede ao 

presidente que não leve a  mal a pergunta sobre o concurso pois é uma 

pergunta minha, para que saiba como está , e que isso se desenvolva , e 

venha a somar, agradeceu a palavra desejando uma boa sessão a todos; O 

Presidente passou a presidência a sua vice-presidente Inês dos Santos 

Bueno para se pronunciar; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou 

a todos presentes ,apresentou a sua equipe de trabalho, Jane Fabiana dos 

Santos como Chefe de Gabinete com experiência de coordenação de 

comunidade e cursando atualmente o curso de Pedagogia, Bianca Ianke Feltes 

como Diretora Executiva com capacidade para o cargo ela é formada em 

Ciências contábeis, Emerson Cavali de Vargas como Assessor Jurídico que já 

vem há alguns anos nesta função e que também a equipe conta com dois 

estagiários do CIEE o Elinton Cossetim dos Santos que cursa Recursos 

Humanos e a Nairana Eduarda de Mattos Corrêa que esta cursando o Ensino 

Médio  falou que cada governo, quem faz é cada governante, falou do concurso 

em resposta a colega vereadora  Veranice, falando que não falou em momento 

algum que não vai chamar a mesma, que há um prazo legal pra chamar, 

estamos começando agora e que as coisas vão se ajeitando,  que é preciso 

agilizar as coisas, que vão ter que aguentar um pouco, que o mesmo 

conversou com o Prefeito sobre a estrada que leva até o rincão dos Pires, para 

que seja feito um asfalto , e que é possível conciliar gastos com obras , relatou 

da troca do ar condicionado do auditório da Câmara que teve um curto quase 

gerando um incêndio,  que aos poucos vai aprendendo , que é o mais novo da 

bancada, agradeceu a todo pessoal que ajudou na organização do almoço 

beneficente em prol de sua tia que todo o lucro foi destinado a mesma 

totalizando um valor de nove mil reais, frisou o agradecimento a todos que 

ajudaram de uma forma ou outra; o presidente passou a palavra ao patrão do 

CTG e em seguida iniciou o PERÍODO DA ORDEM DO DIA: foi analisada 

discutido e votado o requerimento de licença de iniciativa do vereador Daniel 

Bertoldo Streit, protocolado na Secretaria da Câmara a qual foi aprovado por  
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unanimidade de votos; O presidente abriu espaço para formação das 

comissões permanentes para o exercício de 2020; 

A comissão de Constituição, justiça e Redação ficou a seguinte: 

Presidente: Inês dos Santos Bueno 

Relator: Sirlei Cleci Rolim 

Secretario: Arnaldo Mariano de Oliveira 

Suplente: Roque Clairto da Silva 

A comissão de Orçamento, finanças e tributação ficou a seguinte: 

Presidente: Roque Clairto da Silva 

Relator: Jeferson Sedinei Moura da Silva 

Secretário: Daniel Bertoldo Streit 

Suplente: Sirlei Cleci Rolim 

   

       O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a Audiência Pública 

para a Avaliação das metas Fiscais no dia 27 de fevereiro de 2020 às 09:00 

horas na sala da sessão da Câmara , e marcou a próxima sessão para o 

próximo dia 03 de março ás 19:00 horas na sala de sessão da Câmara, e eu 

Bianca Ianke Feltes, Diretora Executiva lavrei está ATA que após lida será 

assinada pela Presidente e demais Vereadores presentes.  

 


