
 

 

 

 

ATA Nº 01 /2021 

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, terça-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 Elésio Roberto da SIlva, os seguintes Edis: Arnaldo Mariano de 
Oliveira, Daniel Bertoldo Streit, Edelvan Cossetim da Silva, Inês dos Santos 
Bueno, Jeferson Sedinei Moura da Silva, Jovelina Belter dos Santos, Roque 
Clairto da Silva e Veranice Santos. Invocando a Proteção Divina o Presidente 
declarou aberta a Sessão.  

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saúda ao Presidente, desejando um 
bom ano de trabalho, saudou a todos colegas vereadores e vereadoras de 
todas as bancadas também lhes desejando um bom trabalho, saúda as 
pessoas que acompanham a sessão, o gerente da Sicredi,  Flávio, lhe 
agradece pela presença, comenta que a Cooperativa está sempre ajudando em 
todos os eventos do município e que graças à Deus há na cidade pessoas que 
trabalham ajudando gratuitamente nos eventos e entidades também que 
sempre ajudam, em nome da Sicredi agradece então a todas as demais 
entidades, saúda também ao Daniel, esposo da colega Jovelina, deseja a toda 
a comunidade um ano muito melhor, fala que se Deus quiser virá a vacina para 
acabar com o sofrimento da população por conta da pandemia, fez 
agradecimentos a sua família, diz que sem família não se chega a lugar 
nenhum, relata sobre a situação do bueiro na propriedade do Sr. Antônio 
Guimarães e da Sra. Teresa, o qual estava muito precário, o vereador conta 
que filmou a situação que a família enfrentava toda vez precisavam sair de 
casa, que mostrou o vídeo ao Prefeito e pediu que fosse feito algo urgente, 
então diz que no dia de ontem foram até o local com todo o maquinário para 
fazer o reparo, agradece aos operadores, ao Fabrim, a Administração e ao 
chefe que está comandando a Secretaria de Obras, o vereador relata do seu 
empenho para conseguir emprego em empresas de calçados, o qual já haviam 
conseguido anos atrás em Boa Vista do Buricá,onde conseguiram colocar 
pessoas para trabalhar por um ano e seis meses, diz que não vai parar de 
correr atrás do que a comunidade precisa e que por isso foi atrás novamente 
de pessoas que tem fábrica de calçados próximo da cidade, fala que na nossa 
região há fabricas chinesas e que entrou em contato com o gerente, o qual  
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deixou claro que no momento não viriam, mas que deixou uma “luz no fim do 
túnel” dizendo que por junho ou julho trariam o seu chefe chinês para conhecer 
o nosso município e a Administração, o vereador diz que há grandes chances 
de instalarem uma filial no município de Inhacorá, entretanto diz que não está 
prometendo nada, mas que o gerente da fábrica lhe deu uma esperança, por 
isso diz ficar feliz, mesmo não sendo uma resposta de 100% de possibilidade 
de instalação, solicita ao Presidente licença para divulgar na rádio, no 
informativo, para virem deixar seus dados na Câmara, para ver quem está 
desempregado e tem interesse de trabalhar, dados estes para fazer um 
levantamento para saber o número de  desempregados do município, fala que 
a população precisa de emprego, precisa de renda e que desde que entrou 
como vereador há doze anos trás seu pensamento sempre foi esse, diz que 
enquanto Deus lhe der vida e enquanto estiver nesta casa, a sua idéia vai ser 
essa, de trazer emprego a população e finaliza agradecendo; O Vereador 
Daniel Bertoldo Streit saúda ao Presidente,aos demais colegas vereadores 
de todas as bancadas, aos funcionários, deseja as boas-vindas ao novo 
funcionário Clécio, saúda ao gerente da Sicredi, Flávio, ao Daniel, esposo da 
colega Jovelina e ao Iduir, comenta sobre a feliz notícia de mais um trecho de 
asfalto para o município, o qual foi uma obra muito esperada por todos,diz que 
felizmente nesta semana já vieram fazer a primeira camada e que a segunda 
será em fevereiro, fala de ficar muito feliz com isso, pois a cidade cria outra 
visão, fala de tentar conseguir agora emendas para as outras ruas que fazem 
sequência, o vereador relata sobre os empregos, fala que sempre pediu ao 
deputado Dirceu,o qual faz parte da associação calçadista da serra, para ele 
conseguir alguma filial para o município, diz que novamente iniciará as 
conversas com o deputado, pois há muitas pessoas desempregadas e o 
governo já cortou o auxílio, o qual foi pois movimentou a economia do 
município, porém agora pesará, pois as pessoas estão sem poder aquisitivo, 
aonde os gastos todos aumentaram e as famílias estão passando por 
dificuldades, então diz que nada mais justo que os vereadores correrem atrás 
de emprego para que essas famílias não fiquem desamparadas, o vereador 
fala que será muito importante fazer o levantamento de quantas pessoas estão 
desempregadas no município, que é um dado importante de ter, comenta 
também sobre a agricultura, fala que se deve ter um olhar melhor, porque há 
anos atrás tinham muitos produtores de leite e hoje tirando o grande e o médio 
produtor, os pequenos precisam achar outras soluções em sua propriedade  
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para gerar renda, fala que acredita que a Sicredi até poderá colaborar para ter 
ideias de buscar junto com os associados e os produtores do município formas 
de geração de renda, diz que tem que correr atrás mais uma vez para ajudar a  
população que precisa tanto de renda e da colaboração dos Poderes Executivo 
e Legislativo e das empresas que estão em nosso município, e finaliza 
agradecendo; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saúda em nome do 
Presidente a todos os colegas vereadores, saúda ao Iduir, ao Daniel e deseja-
os as boas-vindas, parabeniza a vereadora Vere, ao Vereador Daniel e ao 
Vereador Arnaldo pela conquista do asfalto, fala que foram frutos deles, que 
hoje todos colhem, parabeniza a gestão do gerente da Sicredi, Flávio e a todos 
os funcionários, os quais sempre foram parceiros em tudo que a Administração 
precisou para o município, aonde destaca o auxílio de R$ 10.000 (dez mil 
reais), destinados para o enfrentamento ao Covid-19, também as cestas 
básicas doadas por iniciativa dos colaboradores da Sicredi, aonde a família de 
cada funcionário doou, destinando as cestas às famílias que estavam com 
dificuldades e também a parceria da Sicredi para colocação de câmeras de 
monitoramento na praça da cidade, as quais eram constantemente depredadas 
e que agora depois desse investimento diminuiu bastante o vandalismo, o 
vereador comenta que em conversa com seu deputado Pedro Westphalen, 
este lhe confirmou uma emenda de R$150.000 (cento e cinquenta mil reais) e 
que somente não afirmou ainda a  área a ser destinada, relata que conversou 
também com o deputado Jerônimo sobre o valor prometido por ele no ano 
passado que não veio e diz que irá cobrá-lo até conseguir a emenda, fala a 
todos que podem ficarem tranquilos, que no depender de sua bancada vão 
fazer e vão correr atrás, diz que quer continuar a parceria com todos quando 
assumir o Planejamento, pois diz que tudo passa pelo os vereadores e que lá, 
no que os vereadores precisarem, podem contar ele e podem procurá-lo, 
parabeniza o servidor Vanderlei que está comandando a Secretaria de Obras, 
pede ao gerente Flávio para conseguir buscar parcerias como a suinocultura e 
outros relacionados a agricultura para trazer para o município, pede que a 
Sicredi levante essa bandeira junto, pois diz que Inhacorá tem muita vontade 
de fazer isso e que há muita gente do interior que tem interesse, deseja a boas-
vindas aos funcionários Clécio e ao Iduir e finaliza agradecendo; A Vereadora 
Inês dos Santos Bueno saúda ao Presidente, aos demais colegas  
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vereadores, aos funcionários da casa, deseja as boas-vindas ao Clécio e ao 
Iduir, deseja as boas-vindas ao gerente da Sicredi, Flávio e lhe agradece pela 
lembrança recebida e pela parceria, e saúda ao Daniel, comenta sobre os 
agricultores, diz que também como os colegas falaram acha que é o momento, 
neste novo ano, de pensar em valorizar mais e buscar ajuda aos agricultores 
que estão batalhando no dia-a-dia, pois todos sabem que não é fácil, diz que 
nesse ano enfrentaram a seca e que muitos estão ainda terminando a planta 
da soja, que teve que ser plantada no tarde, agradece a Deus pela chuva que 
está vindo para melhorar a situação dos agricultores, a vereadora diz ser de 
acordo no que puderem ir em busca de incentivos, pede aos vereadores, para 
que juntos batalhem mais pela agricultura, que de lá vem o pão para as 
pessoas da cidade e do interior, relata sobre as estradas do município, diz que  
estão muito ruins e precárias, que sabe que já estão arrumando então pede 
que façam estradas boas, para que não sejam danificadas com as chuvas e 
finaliza desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Jeferson Sedinei 
Moura da Silva saúda ao Presidente, aos demais colegas vereadores de todas 
as bancadas, aos colaboradores, Eliane, Clécio e Iduir, saúda ao Flávio da 
Sicredi, ao Daniel esposo da colega Jovelina, parabeniza a todos, 
principalmente aos vereadores da bancada do PTB, que juntamente com seus 
deputados destinaram emendas para os asfaltos, parabeniza pela insistência 
com os deputados, pois sabe que não é fácil, fala que já ficou comprovado 
gestão passada que os deputados do PTB acolheram Inhacorá e trouxeram 
esses recursos para nós e ajudando a mudar o visual da nossa cidade, 
parabeniza também a Administração, juntamente com a Câmara, que 
destinaram recursos para o segundo trecho de asfalto, no qual anteriormente 
era fazer com emenda, porém acabou não vindo, e com a economia da 
Câmara e da Administração foi possível realizar a obra, comenta que algo a se 
pensar futuramente é de fazer uma segunda ponte, pois há um rio que corta a 
cidade e somente há uma ponte de acesso, relata que em conversa com o 
Prefeito, lhe surgiu a ideia da construção da construção de prédio para a 
Brigada municipal, para que o município não precise mais pagar aluguel, diz 
que pensou no prédio doado pela família Gomes, onde a estrutura está pronta 
sendo necessário somente reforçá-la, e tendo em vista que o Ênio, filho do 
finado Jânio Gomes, da família que doou, é  chefe de gabinete do Vice- 
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Governador Ranolfo, o qual é do PTB, fala achar interessante o Prefeito 
procurar o Ênio e através dele conversar com o Vice-Governador para ver a 
possibilidade do Estado e ou de algum deputado destinar um valor para o 
prédio, para que assim possa ser a sede da Brigada Militar juntamente com o 
Conselho Tutelar, pois acredita que o Conselho deve trabalhar junto com a 
Brigada, o vereador diz achar que esse é o momento e que vale a pena tentar 
ir atrás, o vereador comenta ter conversado com alguns alunos da escola, os 
quais lhe pediram para ver a possibilidade de se criar um projeto de incentivo a 
profissionalização dos alunos, vendo os quais tem interesse de cursar nas 
áreas de educação e saúde e vendo a possibilidade que o município tem de 
ajudar no custo desses cursos, e que a ideia é que depois dos alunos 
formados, eles pagariam essas despesas prestando serviço para o município, o 
vereador diz achar bem interessante a proposta, pois é uma forma de incentivo 
para os estudos e também uma forma de sanar as demandas que o município 
tem, porque todos sabem que o município tem falta de professores,  que há 
muita gente que tem interessa, mas que não tem condições, o vereador 
comenta de arrecadar recursos também para área industrial, fala que enquanto 
não tiver um prédio no local, as empresas não virão vir se instalarem, relata de 
estar tentando entrando em contato com o deputado Danrlei para que ele ajude 
na reforma do ginásio municipal e para que assim talvez a estrutura dele seja 
usada na área industrial para a construção de um pavilhão lá, sendo assim um 
atrativo para as empresas virem, fala também da importância de investir na 
qualificação da mão de obra, pois hoje as empresas exigem isso, diz que a 
cidade parou no tempo na questão de empregos, estando aparentemente 
parados há vinte anos, acredita que agora que a cidade está estruturada é o 
momento de investir nesta área, o vereador apoia a ideia do vereador Arnaldo 
sobre fazer um cadastramento das pessoas, aqui na Câmara acha muito boa 
ideia e que deveria ter também nesse cadastro o que a pessoa tem aptidão, 
parabeniza do colega Arnaldo também, por ter conseguido que fossem arrumar 
o bueiro na propriedade do Sr. Guimarães, pois diz que também já havia 
tentado outras vezes e não tinha obteve sucesso, e finaliza desejando uma boa 
sessão a todos; A Vereadora Jovelina Belter dos Santos saúda ao 
Presidente, aos demais colegas vereadores e aos funcionários, cumprimenta a 
bancada do PTB, por terem conseguido as emendas para o asfalto, junto  
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também com a Administração e a Câmara, fala de gostar de ver a cidade 
crescendo, ficando bonita e agradável de se viver, parabeniza pelo empenho e 
dedicação dos colegas por terem ido atrás das emendas, parabeniza ao 
servidor Vanderlei pelas estradas, as quais agora estão viáveis para andar, diz 
que o trabalho dele está excelente e pede que continue assim, a vereadora 
comenta de seus vizinhos, que também estão pedindo asfalto nas ruas de 
acesso em frente as suas casas, diz que ela seu colega Roque estão entrando 
em contato com o seus deputados da bancada, para tentar conseguirem 
emendas  e assim trazer e tentar aumentar a boa visão do nosso município e 
para ficar bom de se viver, diz que o povo quer ter orgulho de dizer que mora 
em uma cidade que está ficando bonita, comenta de ser a favor de toda e 
qualquer ideia e projeto para trazer emprego para o município, para que assim 
as pessoas possam dizer que a cidade é boa de se morar e para que não 
precisem ir para outros lugares para trabalhar, a vereadora dá as boas-vindas 
aos novos funcionários e finaliza desejando uma boa sessão a todos; O 
Vereador Roque Clairto da Silva saúda ao Presidente, aos demais colegas 
vereadores de todas as bancadas, deseja as boas-vindas ao Iduir e ao Clécio, 
saúda ao Daniel, esposo da colega Jovelina, parabeniza ao Prefeito juntamente 
com a bancada do PTB pelo asfalto, relata da sua fiscalização na obra, as 
quais chegou a comentar nas redes sociais que achava que a camada de 
asfalto havia ficado muito fina, mas que somente falou por seu dever político de 
fiscalizar, a qual não foi nada pessoal, dá os parabéns a cada um que 
conseguiu trazer algo para o município, fala aos colegas que se sentiram 
ofendidos por ele estar fiscalizando a obra, que não fez mais do que a sua 
obrigação, pois diz que é para isso que é pago, para fiscalizar, fala de não ser 
um “vereador 29”, que está só pelo dia do pagamento, que está para trabalhar 
e trazer algo para seus eleitores, que faz pela comunidade do Inhacorá, 
independentemente de quem votou ou não nele, e que fará assim o seu 
mandato, que não está dizendo para ofender nenhum dos vereadores, mas que 
o que tiver que fazer, vai fazer pelo município, agradece ao Prefeito pela obra, 
pois agora já foi dado o início, fala  que agora poderão ir atrás para trazer ais 
emendas para asfaltar outras ruas da cidade, o vereador deseja à Mesa 
Diretora e ao Presidente um bom trabalho e uma boa administração, 
parabeniza ao vereador Edelvan pela sua presidência passada, pelo bom  
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trabalho que realizou e encerra agradecendo; A Vereadora Veranice Santos 
saúda ao Presidente, os demais colegas vereadores das diferentes bancadas, 
aos funcionários da casa, desejando as boas-vindas ao Clécio e ao Iduir, saúda 
ao Daniel, esposo da colega Jovelina, agradece ao gerente da Sicredi pela 
lembrança que trouxe e pela parceria de sempre com o município, fala ser 
parceira com os colegas a respeito do que foi dito sobre as empresas e 
emprego, acha que a Prefeitura não é um “cabide de emprego”, mesmo 
sabendo claro que muita gente precisa trabalhar e que no momento que vierem 
as empresas, aliviaria um pouco a Prefeitura, o que faria sobrar recursos para 
destinar em outras coisas, comenta sobre os asfaltos, que se sente orgulhosa 
de fazer parte da bancada do PTB e dos deputados que muito os ajudaram, 
fala que os deputados são pessoas comprometidas, que então a palavra que 
resume a tudo que fizeram por nós é “gratidão”,  vereadora pede desculpas ao 
vereador Roque pela sua postagem, a qual diz que não foi para ofender 
ninguém, que o papel do vereador é fiscalizar, conta que em conversa com um 
deputado, este lhe prometeu que terá R$ 250.000(duzentos e cinqüenta mil 
reais), pede a Jovelina que diga aos moradores que estão ansiosos para ter 
asfalto, que irão trabalhar para que venha, entretanto diz que é claro que não 
será numa gestão que se conseguirá tudo, pois estamos em vinte e oito anos 
de emancipação política e então nesses quatro anos se superou com tantas 
obras que foram feitas no nosso município, fala que então vão trabalhar para 
isso, a vereadora comenta do prédio doado pela família Gomes, acha que dá 
sim para aproveitar e assim diminuir os gastos com aluguel, diz que se tiver 
boa vontade se consegue e que cabe aos vereadores conversarem com o 
Ênio, o qual está com o Vice-Governador, fala que acredita que pode dar certo, 
que acha válido essa idéia e que então vão trabalhar para isso, diz que só tem 
gratidão, que vê o povo faceiro, o  município tomando ar de cidade, fala que 
está aqui para ajudar e que no que puder vai ajudar, que podem ter certeza 
que sempre vai ir buscar recursos que venham a melhorar a condição do povo 
de Inhacorá e finaliza desejando uma boa sessão todos; O Presidente passou 
a Presidência ao Vice-Presidente Jeferson Sedinei Moura da Silva para se 
pronunciar; O Vereador Elésio Roberto da Silva saúda ao Presidente, a 
todos os vereadores, saúda a funcionária Eliane, apresenta os novos 
funcionários da casa, Clécio, como diretor executivo,Iduir, como chefe de 
gabinete e Ana, como assessora jurídica, agradece ao Flávio da Sicredi pelo 
presente e pela presença, saúda ao Daniel, parabeniza a Jovelina pela sua  
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fala, deseja-lhe uma boa caminhada ao longo desses quatro anos, começando 
já com pé direito e lutando para que a nossa comunidade fique mais feliz, o 
vereador diz que tanto o Executivo, quanto o Legislativo, trabalham buscando o 
bem da comunidade e que para que as coisas possam acontecer tem ser 
assim, se não diz que não vem desenvolvimento, não vem crescimento e que 
dessa maneira vão fazendo, fala que cada presidente que passou por essa 
casa fez o possível para fazer o melhor, porque diz que uma andorinha só não 
faz verão, que tem que ter parceria, tem que ter entendimento e entender que a 
crítica também é importante, para que se possa discernir e achar a resolução 
dos problemas que são importantes, o vereador comenta sobre a questão do 
desemprego, dos cursos que podem ser fornecidos a comunidade, fala de 
“cutucar” os deputados para conseguirem emendas e que a quantidade de 
emendas que vieram para o município é histórica, parabeniza aos vereadores e 
ao Prefeito do partido do PTB, pelo asfalto, parabeniza também aos demais 
vereadores que junto com seus deputados conseguiram emendas para o 
município, diz que com fé em Deus vão conseguindo resolver os problemas 
passo a passo, relata dos seus primeiros dias de trabalhos na Câmara, fala dos 
recursos para os agricultores com parceria com a Sicredi, comenta de se 
trabalhar no parque industrial para conseguirem atrair empresas para o 
município e de se qualificar a mão de obra, fala que achou muito boa a idéia do 
colega Arnaldo sobre a empresa calçadista e encerra agradecendo o espaço.O 
Presidente devolveu a presidência ao vereador Elésio Roberto da Silva; O 
Presidente abriu espaço para a composição dos líderes de bancada, os quais 
assumiram como líderes: Veranice Santos,líder da bancada do PTB; Roque 
Clairto da Silva, líder da bancada do PSB; Edelvan Cossetim da Silva, líder da 
bancada do PP; Jeferson Sedinei Moura da Silva, líder da bancada do PSD e  
e  Elésio Roberto da Silva,líder da bancada do DEM. Após foram constituídas 
as Comissões, as quais ficaram assim definidas: Comissão de Orçamento, 
Finanças e Tributação: Presidente Roque Clairto da Silva, Relator Jeferson 
Sedinei Moura da Silva, Secretária Inês dos Santos Bueno e Suplente Veranice 
Santos; Comissão de Constituição, Justiça e Redação: Presidente Jeferson 
Sedinei Moura da Silva, Relator Edelvan Cossetim da Silva, Secretária Jovelina 
Belter dos Santos e Suplente Arnaldo Mariano de Oliveira. Período da Ordem 
do dia: No decorrer da Sessão foram analisadas as seguintes matérias: Dois 
(2) Projetos de Lei: Projeto de Lei nº. 01/2021 “Autoriza o Poder Executivo a 
conceder anistia parcial da multa e remissão parcial dos juros a contribuintes  
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inadimplentes e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de 
Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei nº. 02/2021 “Autoriza o 
Poder Executivo a conceder parcelamento de débitos e dá outras 
providências”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e 
Tributação. O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima 
sessão para o próximo dia 26 de Janeiro às 19h:00, na sala de sessão da 
Câmara, e eu Eliane Moura dos Santos da Veiga, Agente Legislativo, lavrou 
esta ATA, que após lida será assinada pelo Presidente e demais Vereadores 
presentes. 

 


