
 

 

 

ATA Nº 18/2021 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, 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 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: 

A Vereadora Jovelina Belter dos Santos saudou ao Presidente, aos demais 
colegas de todas as bancadas, aos funcionários da casa, em nome da 
funcionária Eliane, ao visitante, Vice-Prefeito Manão, fez agradecimentos por 
ter saúde, falou do quanto foi bom a vacinação para a cidade, que há vários 
dias não há nenhum caso de covid-19, fez agradecimentos a todos que tiveram 
a consciência de irem tomar a vacina, comentou da abertura da semana 
farroupilha, que apesar de ser um ano atípico, de não poder ter as festividades 
como nos outros anos, fica contente por ver que as coisas estão melhorando e 
indo para o rumo certo novamente, e finalizou desejando uma boa sessão a 
todos; O Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao Presidente, aos demais 
vereadores das diferentes bancadas, aos funcionários em nome da funcionária 
Eliane, ao Vice-Prefeito desejou as boas-vindas e disse ficar feliz pela sua 
presença, fez agradecimentos a Deus por ter defendido a cidade dos temporais 
que estavam marcando, desejou as boas-vindas ao colega Edelvam que 
retornou a casa, fez comentários sobre o projeto de ITBI, o qual disse achar 
importante a aprovação, pois é um dinheiro que vem para o município, que 
poderão ser utilizados em cestas básicas para os mais humildes, disse que por 
isso seu voto é favorável ao projeto, falou que se deve olhar pelo melhor para o 
município, que as coisas estão andando, deu os parabéns ao Vice-Prefeito pela 
maneira que estão conduzindo, disse que será um mandato marcante pela 
maneira como os partidos se uniram, conseguindo assim emendas para o 
município, o que se somam e são importantes, comentou de sua busca com 
sua deputada por emenda, e encerrou agradecendo e desejando uma boa 
sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente, aos 
demais colegas Vereadores das diferentes bancadas, a secretária, ao Vice-
Prefeito deu as boas-vindas, parabenizou ao pessoal do CTG que fizeram a 
cavalgada, comentou saber do quanto é difícil, pois já participou, disse ficar  
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feliz que aos poucos estão voltando a vida normal, desejou ao pessoal do CTG, 
ao Patrão, a patronagem sucesso nesta semana que está por vir, disse achar 
que a opinião das pessoas devem ser respeitadas, que é por isso que vivemos 
em uma democracia, que espera sempre o bom entendimento, como sempre 
tiveram na casa, deu as boas-vindas ao colega Edelvam que retornou a casa e 
desejou saúde a filha que nasceu, reservou o seu espaço e desejou 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, agradeceu ao trabalho de todos 
os funcionários da casa, agradeceu a visita do Vice-Prefeito, parabenizou a 
patronagem do CTG, aos cavalarianos que fizeram vários quilômetros de 
distância para trazer a chama para o CTG, falou do quanto é bonito ver as 
crianças participando e do orgulho que dá, agradeceu as pessoas que 
ajudaram e trabalharam para buscar essa chama, comentou do ofício que 
enviou em março, juntamente com seus colegas e o Prefeito, para o Deputado 
Classmann, para conseguir comprar um veículo para a saúde, falou de ser o 
mentor e de seu mérito por ter a iniciativa de encaminhar solicitando o 
recurso,do qual resultou na  compra de uma ambulância nova, comentou do 
seu pedido de providência feito há alguns dias, para realização de um serviço 
de reforma na estrada do Sr. Nardel, o qual encaminhou o seu pedido ao 
Secretário de Obras, falou que fez um reparo com suas mãos na canhada do 
Sr. Dorival, onde disse que as águas estavam acumuladas na pista, correndo 
um grande risco de acidente, falou que seria um serviço do DAER, ou mesmo 
da Administração, mas como ninguém o fez, teve a iniciativa de ir fazer a 
limpeza porque ali era uma tragédia prevista, deu as boas-vindas ao colega 
Edelvan e finalizou agradecendo; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou 
ao Presidente, aos demais vereadores, a funcionária Eliane, ao Vice-Prefeito 
Emerson, parabenizou os cavalarianos que foram buscar a chama crioula no 
Salto do Yacumã, a qual é uma região muito bonito, comentou que se primo 
compôs uma música muito bonita dessa região, disse que todos foram bem 
representados pelos tradicionalistas do município, a respeito do projeto que 
está baixado disse que respeita a opinião de cada um, mas disse ser contra ao 
projeto, disse saber que os recursos que entram no município são bem vindos 
para todos os setores da cidade, que sabe o município precisa arrecadar, que 
sabe que o Prefeito e Vice são gestores que precisam reajustar, que às vezes 
podem ser apontados, mas que como vereador não precisa estar de acordo 
com tudo, e que nesse momento não irá aprovar essa lei, comentou que foi  
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procurado para mudar o voto, enfatizou que depois que fala algo não volta 
atrás, falou que vai ficar dessa vez do lado dos agricultores do município e 
finalizou desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Edelvan Cossetim 
daSilva em nome do Presidente saudou a todos, agradeceu pela recepção dos 
colegas, agradeceu ao Vice-Prefeito, o qual foi o responsável pela 
oportunidade e experiência que adquiriu na Secretaria, disse que entrou para 
colaborar a iniciar o mandato, disse ver que está em boas mãos, pelo bom 
entendimento que estão tendo, que é uma construção, que se vê os 
investimentos na cidade, sobre o projeto a ser aprovado disse que o povo que 
se tem que defender é o agricultor pequeno, que se deve pensar em formas de 
ajudar o pequeno agricultor, que o dinheiro arrecado de ITBI pode ser investido 
na agricultura familiar, falou sobre as emendas, parabenizou a todos que estão 
sempre indo atrás, parabenizou ao presidente do seu Partido Progressista, que 
até hoje já conseguiram quase R$700.000,00 (setecentos mil reais) em 
emendas, falou da parceria e de como Inhacorá é exemplo para os outros 
municípios, comentou de como a cidade era má vista antigamente, e do 
orgulho de hoje estar em um governo, onde já conseguiram asfaltar 70% 
(setenta por cento) das ruas, finalizou reservando o seu espaço e 
agradecendo; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao Presidente, os 
demais colegas Vereadores, a funcionária Eliane, ao Vice-Prefeito deu as 
boas-vindas, disse ficar feliz com a sua presença, agradeceu a Deus por todos 
poderem estar reunidos mais uma vez, parabenizou ao pessoal da cavalgada 
que foram buscar a chama crioula, disse que são guerreiros corajosos que 
saem de suas casas todos anos para buscar a chama, explicou sobre o seu  
voto ao projeto do ITBI, disse que entendeu diante das explicações que serão 
coisas que ajudarão ao município, disse que gosta de respeito, que não é 
pessoa de se vender, que já está no seu terceiro mandato e que não precisa de 
picuinhas, que estão unidos em uma coligação para o bem do município, disse 
que devem se manter unidos, que o projeto vai vir para ajudar a todos  da 
comunidade e aos agricultores, que se isso não acontecer, como vereadora irá 
cobrar, falou que entendeu que o projeto é para o bem do município, 
parabenizou a todos os secretários pelo bom trabalho que estão fazendo, 
parabenizou a Saúde que estão com uma nova médica atendendo, a Dra. 
Rúbia, que vem para ajudar mais na parte do Covid-19, deu as boas-vindas a 
médica e desejou que Deus a ajude que para que possa fazer um bom trabalho 
para ajudar a população, parabenizou ao colega Arnaldo pela conquista da  
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ambulância, que vem para somar para o município e finalizou desejando uma 
boa sessão a todos; O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou ao 
Presidente, aos demais colegas vereadores, em nome da funcionária Eliane, 
saudou a todos os funcionários da casa, agradeceu a presença do Vice-
Prefeito Emerson, desejou as boas-vindas ao colega Edelvan, fez comentários 
ao projeto, disse que respeita a opinião de cada um, e finalizou desejando uma 
boa sessão a todos; O Presidente passou a presidência para o seu Vice-
Presidente Jeferson Sedinei Moura da Silva para se pronunciar: O 
Vereador Elésio Roberto da Silva saudou aos vereadores, em nome da 
funcionária Eliane saudou a todos os demais funcionários da casa , agradeceu 
a presença ilustre do Vice-Prefeito Emerson, deu os parabéns ao Vice-Prefeito 
pelas belíssimas explicações que receberam, falou que é um exemplo o bom 
entendimento do Legislativo com o Executivo para os outros municípios, 
parabenizou ao Vereador Arnaldo pela iniciativa do seu trabalho, disse que 
entende, como vereador, de cobrar de quem é responsável, desejou que venha 
chuva calma, que todos os municípios da região precisam por serem 
essencialmente agrícolas, parabenizou aos cavalarianos, falou da oportunidade 
de estar prestigiando e hasteando uma das bandeiras, parabenizou a toda a 
gauchada e repassou o convite do show do João Luiz Corrêa que será no 
caminhão pelas ruas da cidade e após será servido o jantar no CTG, e 
finalizou. O Presidente devolveu a presidência ao vereador Elésio Roberto 
da Silva; Período da Ordem do dia: No decorrer da Sessão foram analisadas, 
baixadas e votadas as seguintes matérias: Uma (1) Moção de Apoio: Moção 
de Apoio n.º 3/2021 “Moção de Apoio à aprovação do Projeto de Lei n.º 

147/2021, em tramitação na Assembleia Legislativa do RS, que dispõe sobre a 

unificação dos quadros de pessoal e institui o Plano de 

Carreira,Cargos,Funções e Remunerações dos servidores efetivos do Poder 

Judiciário Estadual e dá outras providências”, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos votos; Um (1) Pedido de Providência: “Que Administração 

Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, faça o patrolamento da 

estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Nardel Bueno de Oliveira,próximo 

a Ponte Baixa”, com iniciativa do Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira; Quatro 
(4) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 027/2021 “Cria o Programa Municipal 

Maria vai com as Outras e autoriza o pagamento de bolsa auxílio aos 

participantes e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei n.º 028/2021 “Altera a  
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Redação da Lei Municipal n.º 762 de 09 de maio de 2018, que dispõe sobre a 

política Municipal de Assistência Social- SUAS do Município de Inhacorá/ RS e 

dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação; 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 estava baixado na Comissão de 
Orçamento,Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, ambas as Comissões apresentaram parecer favorável ao projeto, 
colocado em votação foi aprovado por maioria simples absoluta; Projeto de Lei 
n.º 026/2021 “Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhorias na 

execução de obras públicas que enumera”, o qual estava baixado na Comissão 
de Orçamento,Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, ambas as Comissões apresentaram parecer contrário ao projeto, 
sendo o mesmo arquivado conforme Art. 131, do Regimento Interno. 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 28 de setembro, às 19h: 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. 

 

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                                     VERANICE SANTOS 

 

ELÉSIO ROBERTO DA SILVA 


