
 

 

 

ATA Nº 16/2021 

Aos dez 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, 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 Daniel Bertoldo Streit saudou aos colegas Vereadores, ao 

Presidente, a Secretária da Educação, Marisa e ao seu filho Emanuel, ao Sr. 

Volmei, esposo da vereadora Neiva, disse ficar feliz da presença da Secretária 

da Educação, que veio para explicar sobre as divisas e a separação da escola 

municipal da escola estadual, comentou que as obras virão para melhorar 

ainda mais a educação do município, a qual é muito importante, parabenizou a 

todos os secretários pelos serviços prestados e finalizou reservando o seu 

espaço; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao Presidente, aos 

demais colegas Vereadores, a funcionária Eliane, aos visitantes, ao amigo 

Volmei, que acompanha a colega vereadora Neiva, saudou a Secretária Marisa 

e seu filho, fez agradecimentos a Secretária pelas explicações, comentou de 

ficar feliz, que agora será trabalhado e usado o que é do município, disse 

acreditar que vai ficar tudo muito bonito, comentou da reunião do PPA que 

aconteceu na sua comunidade, a qual disse que foi muito boa, que foi bastante 

discutido e explicado, uma tarde muito proveitosa, falou que só tem a 

agradecer a todos os secretários, o Executivo, Prefeito e Vice, que estão 

fazendo o seu trabalho, disse que é disso que a população  e município 

precisam, união e desenvolvimento, finalizou agradecendo e desejando uma 

boa sessão a todos; A Vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis saudou 

ao Presidente, aos demais colegas vereadores, à Marisa e seu filho, ao seu 

esposo Volmei, agradeceu a Deus pela saúde de todos os presentes, desejou  



 

 

 

 

ATA Nº 16/2021-FOLHA 02-CONTINUAÇÃO 

saúde a todos, fez agradecimentos ao chefe de obras pelo trabalho feito no 

bueiro no Rincão dos Câmeras concluído nessa semana, agradeceu a todos os 

secretários pelos serviços prestados, agradeceu a Secretária Marisa que está à 

frente da Educação fazendo um bom trabalho, disse que só tem a agradecer e 

parabenizar a todos, e finalizou; A Vereadora Jovelina Belter dos Santos 

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

funcionários em nome da funcionária Eliane, saudou aos visitantes, Secretária 

Marisa e seu filho Emanuel, ao marido da colega Neiva, Sr. Volmei, agradeceu 

a presença da Secretária da Educação, que veio para prestar esclarecimentos 

sobre as reformas, falou do quanto é bom a Secretária vir prestar as 

informações, comentou sobre a divisão das escolas, que acha bom, que um 

dos pontos é a separação dos alunos pequenos dos grandes, e também o 

município investirá no que é seu, relatou da sua participação nas reuniões do 

PPA, disse que são reuniões muito boas, que acredita que todos os munícipes 

deveriam participar, pois são esclarecidas muitas coisas, falou que espera 

poder participar das outras reuniões também, e finalizou desejando uma boa 

sessão a todos; O Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao Presidente, 

aos demais colegas vereadores de todas as bancada, cumprimentou em nome 

da funcionária Eliane a todos os funcionários, cumprimentou a Secretária da 

Educação e seu filho, ao Volmei, agradeceu a Secretária da Educação pelos 

esclarecimentos, disse ser muito importante quando acontece alguma mudança 

em uma secretária, os secretários terem a grandeza de virem prestar 

explicações,  parabenizou a Secretária pela sua atuação frente a sua 

secretaria, comentou da sua viagem a capital na semana passada, que esteve 

com o Secretário de Habitação, Stédile, o qual lhe passou que sairá um recurso 

para trinta municípios, para a construção de banheiros, que os recursos serão 

inicialmente para dez banheiros e a pós a prestação de contas, sairão para 

mais dez, disse que solicitou em nome de seu partido esse recurso, ao qual  
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falou que apesar de não ser muita coisa, tudo que vem se soma, comentou que 

terão mais pedidos para o município, que serão levados à Brasília na próxima 

semana, falou que essa Administração vai ser muito marcante, que todos os 

partidos estão unidos para trazer coisas para o município, disse que tem a 

certeza que pela maneira que estão se conduzindo as coisas, será sim um 

mandato marcante, e finalizou agradecendo; A Vereadora Sirlei Cleci Rolim 

saudou ao Presidente, aos demais colegas Vereadores, a funcionária Eliane, a 

Secretária Marisa e seu filho Emanuel, e ao esposo da colega Neiva, o 

Menegão, fez agradecimentos a Secretária Marisa pelas explicações, disse que 

achou ótima a ideia, que o município vai poder investir no que é seu, e também 

porque vai haver a separação dos alunos maiores dos menores, disse que só 

tem a agradecer pelo ótimo trabalho que a Secretária vem fazendo, assim 

como todas as secretarias, os secretários que também estão se empenhando, 

ao Planejamento, a Dani e ao Edelvan, ao Prefeito e ao Vice, disse de estar 

satisfeita com todas as secretarias, que graças a Deus deu certo a união, que 

graças a essa união as coisas estão funcionando melhor, fez agradecimentos a 

Deus pela sua saúde e do povo, comentou de novos recursos que chegaram 

através de seu partido o PP, através da família Covatti e do Deputado 

Jerônimo, disse que seu partido está de parabéns, e finalizou desejando uma 

boa sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente, aos 

demais colegas vereadores das diferentes bancadas, a secretária, a Secretária 

Marisa deu as boas-vindas, falou do quanto é bom trazer esclarecimentos, 

sobre a separação das escolas, disse achar que só vem para melhorar, que os 

investimentos serão feitos no que é da escola, que é muito bom e só vem a 

contribuir, cumprimentou ao Emanuel e ao Menegão, parabenizou aos colegas 

pela dedicação e esforço de irem até aos seus representantes na esfera 

federal, para que se possam buscar emendas, disse que acha que isso só vem 

a somar e a crescer para o município, falou que a Administração está de  
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parabéns, que o município está andando e crescendo, relatou sobre uma 

pessoa ter entrado em contato, interessada em colocar na área industrial do 

município uma empresa de maquinário agrícola e que marcaram uma reunião 

para conversarem sobre o assunto, parabenizou a todas as secretarias e 

finalizou desejando uma ótima sessão a todos; 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, fez 

agradecimentos a Secretária Marisa, por ter vindo e feito um pronunciamento 

diferenciado, comentou que sempre pediu ao Prefeito que quando houvesse 

projetos polêmicos os secretários viessem até a Câmara explicar aos 

vereadores, que no caso da Secretaria da Educação o projeto nem é polêmico,   

mesmo assim a Secretária veio prestar explicações e parabenizou-a por essa 

atitude, falou de ser triste quando os vereadores ficam sabendo de assuntos 

polêmicos lá fora, quando os vereadores, como representantes do povo 

deveriam ser os primeiros a ficar sabendo, disse que infelizmente nesses 

quatro anos, várias vezes pessoas da comunidade vinham questionar sobre 

projetos polêmicos, aos quais  os vereadores não estavam a par, relatou sobre 

a viagem que fez com a Secretária Marisa e seu marido, à Aparecida do Norte 

em Cachoeira Paulista, a qual fez agradecimentos e disse que foi o seu maior 

presente na vida, parabenizou a todos os pais do município pela passagem do 

dia dos pais no último domingo, agradeceu também as visitas do filho da 

Secretária Marisa, Emanuel e a presença do amigo Menegão, comentou sobre 

a chuva de granizo que deu nos dias, onde a cidade de São Valério foi a mais 

atingida e necessitou de ajuda, fez agradecimentos a todos os funcionários que 

foram até o município prestar ajuda, relatou que esteve em reunião com o 

Prefeito e com a Secretária da Administração para conversarem sobre uma 

pessoa da cidade que deseja colocar na área industrial uma empresa de 

artefatos de cimento, o qual está com os maquinários quase todos comprados  
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e pediu apoio da Administração, comentou da grande possibilidade de isso ser 

implantado na área industrial, e finalizou desejando uma boa 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, em nome da funcionária Eliane saudou a todos os 

demais funcionários, agradeceu a presença da Secretária da Educação Marisa, 

de seu filho Emanuel, do Menegão esposo da colega Neiva, agradeceu a Deus 

pela chuva abençoada que enviou, comentou que a falta de chuva está bem 

complicada, da necessidade das chuvas para a nossa região agrícola, juntou-

se aos colegas nos agradecimentos a Secretária Marisa pelos esclarecimentos 

sobre a divisão das escolas, comentou que o município e alunos ganham com 

essa divisão, relatou da sua época em que prestou o ensino médio e das 

dificuldades de tê-lo que cursar na cidade vizinha, disse que espera que saia o 

asfalto entre as cidades de Inhacorá e Alegria e também à Três de Maio, falou 

das emendas que estão por vir, que é um motivo a se agradecer, pediu ao 

vereador Roque que vá até a sua Deputada Federal e cobre dela, que 

prometeu emendas e não enviou, ressaltou sobre a relação política entre 

vereadores e deputados, onde um precisa do outro, que os municípios 

precisam que os deputados enviem emendas, e os deputados precisam dos 

vereadores para conseguirem votos,  e finalizou desejando uma boa sessão a 

todos e agradecendo. O Presidente devolveu a presidência ao vereador 

Elésio Roberto da Silva; Período da Ordem do dia: No decorrer da Sessão 

foram baixadas as seguintes matérias: Dois (2) Projetos de Lei: Projeto de Lei 

n.º 024/2021 “Cria rubrica orçamentária, suplementa e reduz dotação do 

orçamento vigente e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão 

de Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei n.º 025/2021 “Altera a 

Redação da Lei Municipal n.º 764 de 30 de maio de 2018, que institui o valor 

venal das áreas rurais e dá outras providências”, o qual foi baixado na  
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Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. 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 

17 de agosto, às 18h: 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. 

 


