
 

 

 

 

ATA Nº 02 /2021 

Aos vinte e seis 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 Daniel Bertoldo Streit saúda ao Presidente, aos demais colegas 

vereadores, à comunidade presente, ao Daniel, esposo da Jovelina, ao Robson 

e ao Vanderlei e dá as boas vindas, parabeniza o secretário de obras pelos 

trabalhos que já estão sendo desenvolvidos no município citando as estradas 

na Esquina Neves, comenta de algumas estradas ainda estarem precisando de 

reparos, pois em alguns lugares, como em sua propriedade,devido as chuvas 

abriram valetas o que dificulta o acesso do leiteiro, o vereador comenta da volta 

às aulas no município,que começa no dia primeiro, fala que espera que seja 

um ano de muita aprendizagem na escola, que os professores e alunos 

consigam desempenhar bem seus papeis,que embora seja um ano bastante 

desafiador consigam alcançar objetivos para ter um ano cheio de realizações 

para todos, deseja tudo de melhor para a educação do município e finaliza;O 
Vereador Edelvan Cossetim da Silva saúda em nome do Presidente aos 

demais da bancada, agradece a presença do seu Déde,Vanderlei, Robson do 

“Nosso Jornal” e ao amigo Daniel,deseja-os as boas-vindas e diz que quando 

quiserem podem aparecer, pede ao senhor Déde que estará a frente da 

secretaria de obras, juntamente com o Vanderlei no próximo mês, que quando 

possível, se fazer presente na Câmara para ver as indicações e colocações 

dos vereadores, que  é bem importante, pois há coisas às vezes que é 

levantado pelos vereadores e não chegam até o secretário, o vereador 

comenta de ser esta a sua última sessão, diz que já encaminhou ofício de 

pedido de afastamento ao Presidente e que espera que votem a favor, comenta 

da sua ia nesta semana a Porto Alegre,junto com os colegas Roque e Jovelina 

e com o Vice-Prefeito Manão, onde reivindicaram o direito do asfalto que liga 

Chiapetta a Santo Augusto, fala de terem saídos satisfeitos e esperançosos,  



 

 

 

 

ATA Nº 02 /2021-FOLHA 02-CONTINUAÇÃO 

pois o secretário dos transportes colocou que esse asfalto é prioridade, 

também comenta que esteve com o Deputado Jerônimo, do qual juntamente 

com o Vice-Prefeito, cobraram sobre a emenda que ele havia prometido, diz 

que o Deputado garantiu o dobro para esse ano, parabeniza ao Vanderlei que 

está a frente da secretaria de obras e que está fazendo um belíssimo 

trabalho,ao senhor Déde, que já está acompanhando algumas visitas e 

assumindo as conversas com o pessoal, comenta da volta às aulas, onde as 

turmas serão cinquenta por cento (50%) dos alunos, fala das cestas básicas 

que terão produtos produzidos pelos agricultores do município, relata que está 

fazendo um grupo para a reorganização da Associação Universitária, fala de 

sempre querer ajudar o pessoal que quer ir estudar, finaliza agradecendo o 

espaço e aos colegas também pelos quatro anos de paciência e parceria; A 
Vereadora Inês dos Santos Bueno saúda ao Presidente, aos demais colegas 

vereadores, aos funcionários da casa, ao Daniel, Robson, Vanderlei e seu 

Déde, agradece ao Vanderlei pelo empenho que fez neste mês a frente da 

secretaria de obras, diz que acredita que juntamente com o seu Déde vão fazer 

um bom trabalho, o qual a população precisa, pois todos ocupam o caminho 

todo dia, precisa-se de estrada para tudo, transporte de alimentos, transporte 

escolar e a chuva causa alguns danos, comenta da chuva que veio em uma 

boa hora,fala que temos que agradecer a Deus e manter o controle, fala sobre 

a volta às aulas, que espera que dê tudo certo pelas regras estabelecidas pela 

educação, devido a esta pandemia que ainda não nos deixou, deseja um bom 

ano letivo para os alunos, professores, funcionários e motoristas que estarão 

sempre a frente, pede que Deus ilumine nossas crianças e que defenda dessa 

pandemia, e encerra agradecendo o espaço; O Vereador Jeferson Sedinei 
Moura da Silva saúda ao Presidente, aos demais vereadores,aos funcionários 

da casa e aos visitantes de hoje, seu Déde, Vanderlei, Robson e Daniel, 

parabeniza ao Vanderlei e sua equipe pelo bom trabalho, não somente neste 

mês, mas também nos últimos quatro anos, comenta sobre a estrada da 

Luminata que está bastante feia, diz que faz tempo que não é arrumado lá, 

pede ao pessoal das obras que aproveitem a umidade e assim que possível 

fazer o trabalho lá, pois é um local onde tem uma grande produção de leite, e 

que possam fazer os reparos nas estradas das propriedades, pois muitas 

vezes as estradas estão boas,porém nas propriedades não se consegue 

chegar, fala que seria um trabalho importante, deseja uma boa volta às aulas, 

diz ser um pouco preocupante devido o covid-19, pois as vacinas, nos  
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municípios pequenos chegarão por último, fala que achou interessante a forma 

como foi organizado a volta às aulas, com turmas reduzidas, pois assim as 

crianças não deixam de ir a escola, pois sabe que é complicado, porque no 

município não tem a tecnologia para as aulas on-line, fala que acredita que ano 

passado foi um ano perdido, as crianças não conseguiram aprender quase 

nada, então essa forma teria o vínculo com a escola, diz que o ir até a escola é 

muito importante para a criança, pois em casa ela não tem aquele 

compromisso que a escola impõe, e finaliza desejando uma boa sessão a 

todos; A Vereadora Jovelina Belter dos Santos saúda ao Presidente e  aos 

vereadores de todos as bancadas, comenta de na data de ontem ter estado em 

Porto Alegre, junto com o Vice-Prefeito Emerson Cavali, o vereador Roque e o 

vereador Edelvan,dando um apoio aos municípios vizinhos sobre o 

recapeamento da ERS, visando que nosso município necessita dessa ERS 

para o escoamento da nossa produção e também para o transporte da saúde, 

onde sabe-se que todos os dias é usada para o transporte de pacientes e 

agora também com as voltas às aula se ocupa bastante esse trajeto, fala de 

terem saído com a esperança renovada pelas boas notícias que tiveram do 

Governador em exercício Ernani Polo, o qual disse que ainda esse ano será 

mexido na ERS,deixa os parabéns ao seu Vanderlei pelo trabalho realizado e 

deseja que junto com o seu Déde possam realizar um bom trabalho, deseja 

uma boa volta às aulas e um bom ano letivo, deseja aos professores um bom 

começo de aula,apesar das rotinas serem bem diferentes,  finaliza desejando 

uma boa sessão a todos e reserva seu espaço se preciso for; O Vereador 
Roque Clairto da Silva saúda ao Presidente, aos demais vereadores, seu 

Déde, o qual já foi Vice-Prefeito e vereador por dois mandatos, ao Vanderlei, 

Robson e Daniel, relata de ter estado em Porto Alegre reivindicando a ERS 

571, ressalva a grande importância da ERS tanto para produção, educação e o 

deslocamento para outras cidades, fala das vidas já ceifadas pela forma que se 

encontra a rodovia, comenta sobre a posse do Ernani Polo, onde diz que fica o 

aprendizado de várias bancadas contrárias dando votos de parabéns e 

comemorando junto, deseja que as rivalidades terminem e que lá para frente 

possam  se unir e fazer um novo plano de governo, deixa os seus parabéns ao 

Vanderlei pelo ótimo trabalho, ressalva o bom trabalho que fez na Esquina 

Neves,deseja que ele possa ter um bom trabalho e aprendizado junto com o 

seu Déde, deseja ao vereador Edelvan sucesso na sua nova caminhada como 

Secretário do Planejamento, e finaliza agradecendo; A Vereadora  
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Veranice Santos saúda ao Presidente e aos vereadores das outras bancadas, 

agradece ao Presidente pela cedência que concedeu para ir a Porto Alegre 

fazer um curso,ressalva a importância da leis, onde algumas mudam e outras 

novas entram em vigor, agradece a presença dos visitantes, ao amigo de longa 

data o seu Déde, o qual foi parceiro de outras Administrações, deseja as boas 

vindas e sucesso na secretaria de obras que assumirá hoje, diz que quando 

precisar terá o apoio da casa e pede que sempre que possível compareça 

nesta casa para escutar alguma reivindicação, parabeniza ao Vanderlei pelo 

bom trabalho realizado, ao Robson pelo ótimo profissional, que trás para esta 

casa o seu trabalho realizado o “Nosso Jornal”, fala que é um ótimo trabalho 

para a comunidade, deixando todos os munícipes a par do conhecimento, 

deseja as boas vindas ao Daniel, esposo da colega Jovelina, comenta sobre as 

aulas, diz que é um momento preocupante devido a pandemia, mas que as 

turmas serão reduzidas pela metade e alunos e professores seguirão os 

protocolos estabelecidos pela Secretaria da Saúde, fala sobre a ERS 571, que 

é uma notícia muito boa para a saúde, educação, transporte e para todos nós, 

diz que já deveriam ter arrumado a ERS, pelo estado em que se encontra e 

pelas fatalidades e acidentes que já ocorreram, parabeniza aos funcionários da 

casa e finaliza desejando uma ótima sessão a todos; O Vereador Arnaldo 
Mariano de Oliveira saúda ao Presidente, aos demais vereadores de todas as 

bancadas, aos funcionários,e aos que estão acompanhando hoje,Daniel, 

Robson, e ao Vanderlei, agradece ao bom trabalho já realizado pela secretaria 

de obras, agradece a presença do seu Déde, que irá começar na secretaria de 

obras e deseja um bom trabalho, comenta dos vereadores sempre serem 

cobrados e repassarem as secretarias os pedidos chegados, porém diz que 

muitas vezes é triste os pedidos não serem realizados e com isso serem 

cobrados novamente, informa que tem bastante entulho na Aliança 1 e na 

Aliança 2, e finaliza agradecendo o espaço; 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, aos 

demais vereadores das demais bancadas, aos funcionários, agradece a 

presença do Vanderlei, do Déde, Robson e Daniel, parabeniza aos colegas que 

foram na caravana e trouxeram notícia boa sobre a ERS 571, parabeniza ao 

Governador Ernani Polo, até o momento diz não estar ciente se na história do 

nosso Estado, houve em algum governo, o Governador passar para o 

Presidente da Assembleia assumir, parabeniza o Vanderlei pelo bom trabalho  
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já realizado, fala que acompanhou dias atrás o trabalho da secretaria de obras 

em parceria com a fazenda Boa Vista, diz que a secretaria junto com o seu 

Déde, irá melhorar mais ainda pela sua competência e experiência, parabeniza 

ao amigo Edelvan pela secretaria do planejamento que irá assumir, e finaliza. 

O Presidente devolveu a presidência ao vereador Elésio Roberto da Silva; 
Período da Ordem do dia: No decorrer da Sessão foram analisadas as 

seguintes matérias: Dois (2) Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 001/2021 

“Autoriza o Poder Executivo a conceder anistia parcial da multa e remissão 

parcial dos juros a contribuintes inadimplentes e dá outras providências”, o qual 

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

colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; Projeto de Lei nº 

002/2021 “Autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento de débitos e 

dá outras providências”, o qual estava baixado na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

dos votos. O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima 

sessão para o próximo dia 09 de Fevereiro às 19h: 00, na sala de sessão da 

Câmara, e eu Clécio Ivan Heck Siqueira, Diretor Executivo, lavrei esta ATA, 

que após lida será assinada pelo Presidente e demais Vereadores presentes. 

 


