
 

 

 

ATA Nº 15/2021 

Aos vinte 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, Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, 

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: 

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 o Secretário de Obras, Sr. Dedé e ao seu 

auxiliar, Vanderlei, agradeceu pela visita e pelos trabalhos da secretária, 

comentou dos trabalhos feitos, falou do dia do amigo e estendeu os parabéns a 

todos os seus amigos, comentou também do dia do colono e motorista, no 

próximo dia 25, disse que tira o chapéu para essas duas classes, que não tem 

folga, disse que o mundo todo precisa deles, que são representantes da nossa 

vida e devem ser parabenizados, finalizou desejando uma boa sessão; O 

Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao Presidente, aos demais 

Vereadores, saudou aos funcionários da casa, cumprimentou e deu as boas-

vindas ao Secretário de Obras, Sr. Déde e ao seu auxiliar, o Vanderlei, falou 

que é bom que venham a casa para que se possa tirar dúvidas e também para 

receber os parabéns pelos trabalhos realizados, comentou que recebeu um 

pedido de um munícipe sobre a rótula, para que sejam colocados tachões na 

continuação do quebra –molas e que também seja colocado um quebra-molas 

na frente do posto de saúde, devido ao alta velocidade de veículos e grande 

tráfego de pessoas, relatou da sua visita no chiqueirão no município de 

Catuípe, referente ao projeto do programa de incentivos, disse que o dono do 

chiqueirão parabenizou o município de Inhacorá por incentivar os agricultores 

que querem investir, deixou seus parabéns e abraços a todos pelo dia do  



 

 

 

 

ATA Nº 15/2021-FOLHA 02-CONTINUAÇÃO 

amigo, e finalizou desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Inês dos 

Santos Bueno saudou ao Presidente, aos demais colegas Vereadores, a 

funcionária Eliane e em seu nome a todos os funcionários da casa, saudou ao 

Secretário, Sr. Déde e ao Vanderlei, agradeceu pela presença e pelos 

trabalhos feitos, disse que a população comenta dos trabalhos, que fica feliz 

por isso, relatou que teve algumas pessoas que reclamaram do valor da 

hora/máquina estar muito cara, cedeu o seu espaço para o Secretário de Obras 

se pronunciar sobre o assunto, continuou dizendo achar bom que conseguiram 

entrar em acordo sobre os valores, que é junto que se faz a força e agradeceu 

pelos trabalhos, deixou seu abraço a todos pelo dia do amigo, e encerrou 

agradecendo e desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Neiva 

Emiliana da Veiga dos Reis saudou ao Presidente, aos demais colegas 

vereadores, a funcionária Eliane, saudou ao Sr. Déde e ao Vanderlei, fez 

questionamentos ao Secretário de Obras sobre uma Indicação que colocou 

para arrumarem o bueiro na propriedade do Sr.Toco Santana, disse que o tal 

bueiro há anos dá transtornos aos moradores, desejou um feliz dia do amigo a 

todos, e finalizou desejando uma boa sessão e reservando o seu espaço; A 

Vereadora Jovelina Belter dos Santos saudou ao Presidente, aos demais 

colegas de todas as bancadas, aos funcionários, aos visitantes, Sr. Déde, 

Vanderlei, e Volmei, parabenizou ao Secretário de Obras pelos trabalhos 

exercidos no município, o qual disse que é um trabalho bem feito, que fica 

contente com os comentários da população, agradeceu pela iluminação feita na 

rua onde mora, deixou um abraço a todos pelo dia do amigo, e finalizou 

desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Roque Clairto da Silva 

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

desejou as boas-vindas a colega Vereadora Neiva, saudou aos funcionários  da 

casa, cumprimentou o Secretário Sr. Déde, ao Vanderlei e ao Menegão 

(Volmei), desejou um feliz dia do amigo a todos do município e aos presentes,  



 

 

 

 

ATA Nº 15/2021-FOLHA 03-CONTINUAÇÃO 

parabenizou ao Secretário de Obras pelos trabalhos, disse que a secretaria 

ficou em boas mãos e que o município está muito bem representado com o Sr. 

Déde, comentou dos reparos nos maquinários, que ficarão prontos nesta 

semana, falou que está tudo muito bem, que em outros mandatos os 

vereadores eram muito mais cobrados referentes as obras, e finalizou 

desejando uma boa sessão todos e reservando o seu espaço; A Vereadora 

Sirlei Cleci Rolim saudou ao Presidente, aos demais colegas Vereadores, a 

funcionária Eliane e aos demais funcionários da casa, cumprimentou aos 

visitantes,Sr. Déde, Vanderlei e Menegão, parabenizou o Sr. Déde pelo ótimo 

trabalho, cumprimentou aos amigos pelo dia do amigo, desejou um feliz dia do 

colono e motorista, cumprimentou as meninas do CRAS, disse que está feliz 

pelos cursos que estão acontecendo e parabenizou a Administração por essa 

atitude, e encerrou desejando uma boa sessão todos; A Vereadora Veranice 

Santos saudou ao Presidente, aos demais colegas vereadores das diferentes 

bancadas, a secretária Eliane e em seu nome saudou a todos os funcionários, 

deu as boas-vindas aos visitantes, disse ficar feliz por virem prestigiar, 

parabenizou ao Secretário e ao Vanderlei, disse que os trabalhos que estão 

prestando é de excelência, que quando são solicitados, rapidamente é 

atendido, deixou seu abraço a todos da Secretaria de Obras, cumprimentou ao 

Menegão, deu as boas-vindas a colega Neiva, juntou-se aos colegas e deixou 

seu abraço a todos pelo dia do amigo, relatou da sua conversa com o Prefeito, 

sobre o asfalto feito na rua onde mora, que não é da mesma qualidade dos 

outros, falou que já estão juntando poças, comentou que esteve com o pessoal 

da CORSAN, os quais estavam fazendo um reparo em sua casa, disse que fez 

algumas reclamações aos representantes e fez alguns questionamentos, falou 

que os representantes lhe informaram que terão algumas mudanças de 

contrato devido a venda da companhia, disse que acredita que provavelmente 

terão problemas com essa mudança, parabenizou as demais secretárias, que  
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hoje vem dando continuidade aos trabalhos que já vinham sendo feitos 

anteriormente, falou da diferença que se tem das Administrações passadas, 

que vê que os vereadores não estão sendo muito procurados para 

reclamações, que isso é resultado de um trabalho bem feito, comentou da área 

industrial que estão arrumando, disse que o nosso município está sendo 

exemplo na questão da saúde, agricultura, fazendo coisas que outros 

municípios não fazem, falou que fica feliz de saber que estão elogiando o 

município e finalizou desejando uma ótima sessão a todos; O Presidente 

passou a presidência para o Primeiro Secretário Roque Clairto da Silva 

para se pronunciar: O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou aos 

colegas vereadores de todas as bancadas, em nome da funcionária Eliane 

saudou a todos os funcionários, saudou o Secretário de Obras, Sr. Déde, ao 

Vanderlei, ao Menegão, agradeceu pela presença de todos, disse ficar feliz 

pelas coisas estarem se alinhando com a vacina, com as pessoas indo se 

vacinar, disse que somente com a vacina as internações estão diminuindo, 

falou do quão bom e importante está sendo, que não se ouve mais falar da falta 

de leitos de UTI, comentou da premiação que há para os municípios que 

vacinarem mais, disse que todos devem fazer a sua parte, juntou-se aos 

colegas desejando um feliz dia do amigo aos colegas e a comunidade de 

Inhacorá, desejou as boas-vindas a colega Neiva, parabenizou e desejou um 

feliz dia do colono e motorista para todos pertencentes a esta classe que 

representam a sociedade, falou para o Sr. Déde e ao Vanderlei dos 

comentários das pessoas da comunidade, as quais dizem que estão muito 

felizes com os seus trabalhos, relatou da oportunidade que teve, de um convite 

estendido do Prefeito Everaldo, para participar de uma reunião do 

MERCOSUL, onde o Presidente do MERCOSUL hoje, é o Deputado Federal 

Celso Russomanno, o qual apresentou um projeto muito importante para a 

nossa região, sobre uma ponte a ser construída em Porto Soberbo, o que traria  
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inúmeros benefícios para a nossa região na escoação da produção, porque 

melhoraria a logística de transporte, falou do quão interessante é esse projeto e 

que espera que saia, e 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 e votadas 

as seguintes matérias: Uma (1) Indicação: Indicação n.º 13/2021 “Que o Poder 

Executivo, juntamente com a Secretaria de Assistência Social elabore 

novamente um Programa de Moradia, para aqueles da população mais 

carente, que não foram contemplados anteriormente com programas já 

realizados”, com iniciativa da Vereadora Sirlei Cleci Rolim, a qual foi aprovada 

por unanimidade dos votos; Um (1) Projeto de Lei: Projeto de Lei n.º 022/2021 

“Institui o Programa de desenvolvimento sustentável de Inhacorá- PRODESI 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 10 de agosto 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. 

 


