
 

 

 

ATA Nº 19/2021 

Aos vinte e oito  dias do mês de setembro 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, 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 Roque Clairto da Silva dispensou a palavra; A Vereadora 
Veranice Santos dispensou a palavra; O Vereador Arnaldo Mariano de 
Oliveira saudou ao Presidente, aos Vereadores e Vereadoras de todas as 
bancadas, saudou aos funcionários Clécio e Janete, saudou a senhora Sirlei, 
fez agradecimentos pelo período de chuvas, que apesar de ter marcado 
temporais, as chuvas de granizo não atingiram a nossa região, falou das 
lavouras de milho e trigo, que estão muito bonitas, pediu a Deus que mande 
chuva necessária, para que os produtores tenham uma safra boa, mandou 
votos de pesar a colega Inês, pela perda de sua mãe, relatou sobre os caso de 
um rapaz do município que há muito tempo sofre com doença e passa em idas 
e vindas do hospital e de como é difícil essa situação para o paciente e 
familiares, pediu a colega Inês que encaminhe seus votos a todos de sua 
família e finalizou agradecendo o espaço; Vereador Daniel Bertoldo Streit 
saudou ao Presidente, aos demais vereadores, aos funcionários da casa Clécio 
e Janete, saudou a esposa do colega Roque, dona Sirlei, disse que agora é o 
momento das pessoas virem retornando a casa, que algumas pessoas não 
teria problema, comentou da pandemia, que perece ter dado uma trégua 
graças a Deus, disse que pede a cada dia que volte a vida normal e que as 
pessoas levem como lição esse momento que todos passaram, falou que 
muitas coisas acontecem é para mostrar para o ser humano a forma como 
muitos conduziam a vida, e que agora as pessoas voltem com os pés no chã, 
mais conscientes, encaminhou votos de pesar a colega vereadora Inês e a 
seus familiares,compartilhou com os colegas que receberam um comunicado 
de seus deputados que foi pago mais uma parcela dos asfalto perto da ponte, 
uma emenda que foi muito brigada e corrida atrás, falou em continuar 
buscando, comentou do Vice-Governador ter saído do seu partido e se filiado 
ao PSDB, que agora tem que ver como irá ficar as lideranças do seu partido,   
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encerrou reservando o espaço e desejando uma boa sessão a todos; O 
Vereador Edelvan Cossetim daSilva dispensou a palavra; A Vereadora Inês 
dos Santos Bueno saudou ao Presidente, os demais colegas Vereadores, a 
esposa do Sr. Roque, aos funcionários Clécio e Janete, agradeceu ao 
Presidente pelo carinho, que quando perdeu a sua mãe há quinze dias,o 
presidente esteve no velório e ofertou uma coroa de flores em nome da casa 
legislativa e dos vereadores, fez agradecimentos aqueles que puderam estar 
presentes, agradeceu pela homenagem, do luto de três dias e pela mensagem 
de votos de pesar recebida, relatou sobre os momentos tristes passados com 
sua mãe, trinta e cinco dias no hospital, comentou do estado de saúde do 
rapaz do município e de como a doença é difícil, relatou do culto que participou 
na Assembleia de Deus, o qual disse que estava muito abençoado, disse que o 
Pastor fez uma oração abençoando a todos os vereadores, Prefeito,Vice-
Prefeito e ao município, falou que hoje, é somente Deus, que picuinhas não 
levam a nada, somente a paz e o amor, disse que não importa a religião, que 
Deus é um só, agradeceu a Administração, Prefeito e Vice-Prefeito pela 
presença no velório de sua mãe, e também agradeceu pelos trabalhos feitos no 
município juntamente com todas as secretarias, finalizou desejando uma boa 
sessão a todos; A Vereadora Jovelina Belter dos Santos dispensou a 
palavra; O Presidente passou a presidência  ao Primeiro Secretário Roque 
Clairto da Silva para se pronunciar: O Vereador Elésio Roberto da Silva 
saudou aos vereadores, ao Clécio, Janete e demais funcionários da casa, 
saudou a dona Sirlei, esposa do colega Roque, a toda a comunidade, fez 
agradecimentos a Deus pela calmaria do tempo, que Deus tem protegido a 
região, comentou sobre o culto na Assembleia de Deus, ao qual também 
recebeu o convite,mas que não pode comparecer devido a problemas de saúde 
que enfrenta a sua sogra, disse que seu pai Evoli pode comparecer ao culto e 
agradeceu por isso, comentou que seu pai ficou emocionado com os 
testemunhos e as orações, falou de ficar feliz e com o coração cheio de alegria, 
relatou do estado de saúde do seu tio Brasil que mora em Cuiabá, internado 
devido a Covid-19, e que graças a Deus essa semana deu uma melhorada, 
deu votos de pesar a vereadora Inês, desejando forças para passar por esse 
momento difícil, comentou das orações feitas no culto pelo Pastor Valmir, em 
que todos foram agraciados, disse que independente de religião, a fé, a oração 
e Deus em primeiro lugar, agradeceu pelas orações a seu tio, pelos vereadores 
e pela comunidade, falou da semana farroupilha, do show que teve do João 
Luiz Corrêa pela cidade, falou de aos poucos irem retornando a normalidade,  
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comentou também da carreata do Deputado Marcelo Brum, que deu uma boa 
notícia, o repasse de recurso no valor de R$ 300.000 (trezentos mil reais) para 
o município, falou do quanto é bem-vindo esse recurso, falou que nesse 
momento difícil que os município estão vivendo, todo  recurso é recebido de 
braços abertos, comentou sobre a decisão da justiça sobre alguns municípios 
voltarem a ser distrito e da PEC que tramita sobre municípios com menos de 
dez mil habitantes, disse de ficar preocupado, que pede a Deus que tudo se 
encaminhe para o melhor, que espera que isso não venha a acontecer com o 
nosso município, e finalizou 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, baixadas e votadas 
as seguintes matérias: Três (3) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 029/2021 
“Ratifica a 1ª alteração e consolidação do protocolo de intenções do Consórcio 

Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – CISA e dá outras 

providências”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação; 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 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; Projeto de Lei n.º 
028/2021 “Altera a 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 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 05 de outubro, 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 
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JOVELINA BELTER DOS SANTOS                 ROQUE CLAIRTO DA SILVA   

                                   

 

 VERANICE SANTOS 

 

ELÉSIO ROBERTO DA SILVA 


