
 

 

 

ATA Nº 20/2021 

Aos cinco dias do mês de outubro 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: 

A Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente, aos demais colegas 
Vereadores e Vereadoras das diferentes bancadas, aos visitantes, disse ser 
uma honra ter na casa, o excelentíssimo Prefeito e deu-lhe as boas-vindas, 
cumprimentou a Sra. Sirlei, a Rosane, o marido da colega, Daniel e sua filha 
Cecília, primeiramente começou seu pronunciamento comentando do trabalho 
que seu filho Nathan está fazendo, que fez um trabalho que acredita,que ficará 
marcado na história de Inhacorá, disse ficar feliz com as pessoas que 
ajudaram, com o Prefeito que deu incentivo, que isso enaltece mais a pessoa 
que está trabalhando, falou que fica triste com muitos que criticam e não 
acreditam, disse ficar feliz enquanto mãe, que ele fez um trabalho muito bem 
feito, onde um município pequeno como Inhacorá, tornou-se grande, disse que 
o trabalho levou o município para mundo, agradeceu ao Prefeito pelo incentivo 
aos demais que acompanharam e se doaram, parabenizou a todos pelo dia 
vereador, que foi dia 1, parabenizou a Administração, todas as secretarias, que 
está tudo andando perfeitamente, e finalizou desejando uma ótima sessão a 
todos; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao Presidente, aos 
Vereadores de todas as bancadas, aos funcionários da casa, agradeceu as 
pessoas presentes, Daniel e sua filha, a funcionária Raquel, a Rosane, ao 
Prefeito, começou parabenizando as crianças pelo próximo dia 12, desejou que 
Deus dê saúde a todas, parabenizou aos colegas pelo dia do Vereador, 
agradeceu a visita do amigo Cláudio, parabenizou e estendeu os 
agradecimentos aos agentes de saúde, pelo seu dia também, dia 04, disse que 
o trabalho deles é ajudar a prevenir doenças e trazer informações da secretaria 
da saúde, um trabalho muito importante, parabenizou também aos funcionários 
pelo dia do funcionário público, próximo dia 28, agradeceu ao Neo, Chefe de 
Gabinete da Prefeitura pela presença, comentou da Conferência da Educação, 
que ocorreu no último dia 30, comentou também da Audiência Pública das  
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Metas Fiscais, ocorrida no mesmo dia pela manhã, falou dos recursos da 
Educação que vê que há sobras em todo Brasil, que chegou a dar uma ideia, 
de utilizar os recursos do município para a reforma do ginásio, porém 
infelizmente, como não faz parte da educação não se pode fazer, comentou do 
recurso então ser utilizado para fazer uma parada para as crianças aguardarem 
o ônibus, que é de grande importância para abrigarem as crianças, que é um 
pedido de muitos pais, e pediu ao Prefeito que converse com a Secretária da 
Administração para que possam fazer isso, encerrou desejando uma boa 
sessão a todos; Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao Presidente, aos 
demais colegas Vereadores,  aos funcionários da casa, ao Prefeito e através 
dele cumprimenta a todos os presentes, convidou a todos para virem nas 
sessões, disse que é muito bom quando tem público, para ter para quem falar, 
principalmente depois de uma pandemia de quase dois anos, que graças a 
Deus está voltando ao normal, disse que sirva de lição tudo o que foi passado 
para seguir numa vida tranquila, comentou do dia das crianças, pediu para que 
todos façam uma reflexão, para olhar para a casa ao lado também, prestar 
atenção para ajudar as crianças contra violência, comentou sobre as cestas 
básicas e bolsa família, disse que é bem complicado porque as pessoas não 
querem trabalhar de carteira assinada por medo de perder o bolsa família, 
disse que pensa que isso deveria ser só por um tempo que deveria ser dado e 
depois arrumar um jeito  da pessoa seguir a vida de outra forma e não ficar 
para sempre naquele paternalismo, disse que a Administração está indo bem, 
que dá para enxergar, os passeios, a cidade está ficando bonita, e finalizou 
reservando o seu espaço; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou em 
nome do Presidente aos colegas Vereadores, ao Prefeito deu as boas-vindas, 
ao pessoal do ICMS, Cláudio e Rosane, ao Neo, a dona Sirlei, Raquel, Janete, 
ao Barbicha e sua filha, parabenizou ao Prefeito e a todos que fazem parte da 
Administração, falou que como já trabalhou junto, que vê que é uma 
Administração que busca emprego, como no exemplo da semana passada que 
o pessoal da empresa 3 Tentos entrou em contato solicitando pessoas para 
trabalhar, disse que a questão que os colegas levantam, do pessoal, da bolsa 
família, falou que realmente o pessoal não quer trabalhar, porque o que a 
Administração está oferecendo, com ônibus de graça que vai a Três de Maio e 
a Independência,  as oportunidades que tem sempre, o pessoal não pode 
reclamar que não tem emprego, deu os parabéns ao Prefeito Everaldo e 
reservou o seu espaço; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao 
Presidente, os demais colegas Vereadores, aos funcionários da casa, Eliane,  
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Raquel, Dra. Ana, ao pessoal da ICMS através do Cláudio e Rosane que lutam 
pelos recursos do ICM para o município, Daniel e sua filha, ao Neo, a Janete, 
Alex , grande conselheiro, ao Clécio, dona Sirlei, e deu uma saudação especial 
ao Prefeito, dando-lhe as boas-vindas, parabenizou pelo bom trabalho que 
juntamente como Vice-Prefeito, estão fazendo,uma grande administração para 
o desenvolvimento do município, que está vendo e fica feliz também por fazer 
parte dessa administração, as secretarias,todos estão fazendo um trabalho 
excelente, onde não se vê queixas da população, comentou que dia 6 é dia do 
Prefeito e do Vice e deu os parabéns, agradeceu ao presidente pela 
confraternização, disse que é bonito confraternizar em família, parabenizou a 
colega Veranice pelo seu filho, que alguns podem pensar ser bobagem, mas 
que com o tempo é história, que é um trabalho bom que vai ficar, disse que a 
memória faz a história, um trabalho que ficará para nossos filhos e netos 
relembrarem, agradeceu a Deus pelo clima que está mandando, que os trigos e 
milhos estão bonitos e pede que o clima continue assim, e finaliza ou 
desejando uma boa sessão todos; O Vereador Jeferson Sedinei Moura da 
Silva saudou ao Presidente, aos demais colegas Vereadores de todas as 
bancadas, em nome do Prefeito saudou e agradeceu a todos pela presença e 
deu as boas-vindas, saudou aos funcionários, comentou sobre o trabalho do 
Nathan, disse que assistindo vê que a gente não conhece nada nossa história, 
falou do quanto é importante um trabalho desses, não somente para nós, mas 
para as futuras gerações, deu os parabéns pelo belo trabalho, comentou sobre 
o fato acontecido das redes sociais terem ficado fora, o que dá para ver a 
dependência onde todos estão, onde tudo agora se faz pelo telefone, relatou 
da audiência com o Secretário do Estado Danrlei, onde foi informado que o 
Governo está com bastante dinheiro em caixa e querem fazer obras, na 
ocasião foi solicitado a cobertura para o ginásio e a reforma do estádio, falou 
que todas as emendas que virem são bem-vindas, comentou que são poucos 
os municípios que conseguiram mais emendas que o nosso, que isso é a prova 
que o trabalho em conjunto dá certo, que as coisas funcionam quando todo 
mundo ta alinhado no mesmo pensamento, disse que infelizmente sabe que 
nem sempre foi assim, o nosso município parou no tempo muitos anos porque 
cada um tinha uma visão, aí foi sentado e visto que isso não era o caminho 
certo, assim as coisas começaram a andar, parabenizou ao Prefeitos e toda a 
sua equipe e secretários pela administração, assim como aos Vereadores que 
também mudaram o jeito de trabalhar na Câmara, com mais diálogo e sem  
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brigas, parabenizou a todos mais uma vez, a toda a comunidade, também as 
que pessoas que cobram, que se não fossem essas pessoas, não se iria atrás 
das coisas, falou que então que é bom que cobrem e é um dever da 
comunidade cobrar e a obrigação dos vereadores é irem atrás, encerrou 
desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Jovelina Belter dos Santos 
saudou ao Presidente, aos demais colegas Vereadores de todas as bancadas, 
aos funcionários da casa, em nome do Prefeito cumprimentou a todos os 
presentes, disse ser bonito ver a plateia, comentou do congresso do seu 
partido, ocorrido no último sábado, agradeceu a presença de todos os filiados 
que estiveram presentes, desejou as boas-vindas aos novos filiados e disse 
que estão de portas abertas para quem quiser fazer parte do partido,  
parabenizou a todos os colegas pelo dia do vereador e também ao Prefeito e 
ao Vice pelo dia de amanhã, parabenizou a todos da Administração pelo ótimo 
trabalho exercido, que Inhacorá está ficando muito bonito , falou que dá muito 
orgulho fazer parte dessa gestão, comentou ao Prefeito sobre as cestas 
básicas para os funcionários, que é uma cobrança que há tempos 
recebe,parabenizou a todas as crianças pelo dia 12, disse que as crianças são 
o nosso futuro que devemos zelar e lutar pelo bem maior que são as crianças, 
relatou das cobranças de emendas com sua deputada 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,aos 
funcionários da casa,ao Prefeito que se faz presente deu as boas-vindas, a 
Rosane,Cláudio,sua esposa Sirlei, Janete, amigo Barbicha, Dra. Ana, Alex 
representando o conselho tutelar, Raquel e seu esposo, agradeceu a todos que 
se fizeram presentes na reunião do partido, comentou do consenso, de quando 
já foi um vereador mais polêmico na casa, mas disse que tem coisas que não 
valem a pena, pois foi eleito pelo povo, e  que se forem mais parceiros 
conseguem muito mais fácil as coisas, como conseguir um recurso para o 
município que se torna muito mais fácil, falou de estar na luta, que foi atrás da 
Deputada Liziane Bayer, disse que acredita conseguirão a emenda pela sua 
insistência, relatou da correria que é para conseguir visitar todos os deputados 
em Brasília, parabenizou ao Prefeito que corre atrás, parabenizou ao Prefeito e 
ao Vice pelo dia do Prefeito, no dia de amanhã, e reservou o seu espaço; O 
Presidente passou a presidência ao Vice-Presidente Jeferson Sedinei 
Moura da Silva para se pronunciar: O Vereador Elésio Roberto da Silva 
saudou aos vereadores de todas as bancadas, aos funcionários da casa,  
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Eliane, Janete, Clécio, a Assessora Ana, que sempre tira as dúvidas e auxilia, 
saudou ao Alex que também já foi funcionário da casa, Raquel, seu esposo e 
seu filho, Neo, Daniel e sua filha, Cláudio e Rosane, ao Prefeito, agradeceu a 
todos que puderam estar presentes nesta noite para confraternizar, 
parabenizou ao Prefeito e Vice também pelo seu dia, parabenizou as crianças 
pelo próximo dia 12, parabenizou a Vereadora Veranice pelo trabalho de seu 
filho Nathan, ao qual disse que é um orgulho para toda a comunidade, relatou 
de como é o andamento dos trabalhos da casa, que  sempre procuram atender 
aos pedidos que os munícipes cobram, e fazer chegar aos secretários e 
responsáveis, falou que de sua parte, sempre é atendido, que os funcionários 
se empenham para atender, que a equipe e Administração estão de parabéns 
por isso, pediu que todos permanecessem até o final para a confraternização 
do Dia do Vereador e inauguração dos quadros da galeria dos presidentes, que 
foram reformados e a colocação do quadro da nova gestão 2021/2024, e 
finalizou desejando uma boa sessão a todos. O Presidente devolveu a 
presidência ao vereador Elésio Roberto da Silva. Em ato seguinte o 
Presidente abriu espaço para o Prefeito Municipal Everaldo Bueno Rolim fazer 
o seu pronunciamento. O Prefeito Everaldo Bueno Rolim agradeceu ao convite 
do Presidente, saudou a todos os vereadores, aos servidores e munícipes 
presentes, parabenizou aos vereadores pelo Dia do Vereador, comentou da 
importância do bom entendimento entre os poderes, que Inhacorá dá exemplo 
e está de parabéns, disse que se o nosso município está marcando recordes 
de recebimento de emendas, é porque é um trabalho que começou lá em 2017, 
disse que com essa união do novo mandato foi criado mais força para buscar 
emendas, falou da importância que tem a presença do vereador em Brasília, 
que com seriedade e trabalho vai para defender a bandeira do município, para 
buscar coisas para o município, falou de se sentir orgulhoso dos vereadores 
que estão sempre em busca de coisas para o município, agradeceu a todos os 
vereadores por todo o empenho que cada um faz, comentou sobre a 
arrecadação municipal e da importância desses recursos para poder atender as 
demandas, para que a vida financeira do município esteja sempre firme e forte, 
para que assim, as ações programadas sejam realizadas e não engavetadas, 
comentou sobre o pedido do vereador Arnaldo, o qual disse que já há um 
projeto de revitalização do local com a colocação da parada de ônibus para as 
crianças, falou sobre o projeto do Nathan, da procura de outros prefeitos para 
saber quem fez um trabalho de tanta qualidade, falou da visibilidade que esse  
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trabalho está dando para o município e do trabalhado brilhante desse projeto e 
do orgulho que dá, relatou sobre os projetos do município que estão por sair, 
das emendas, comentou sobre as dificuldades de diálogo com algumas 
empresas e da forma como o município e administração são tratadas, falou de 
como são importantes as arrecadações para a implantação de programas 
sociais e para um bom atendimento a todos os munícipes que necessitam de 
ajuda, comentou do exemplo que Inhacorá dá a muitos outros municípios pelos 
trabalhos que estão sendo feito, mostrando que as coisas podem mudar 
fazendo um trabalho diferente, e finalizou. Período da Ordem do dia: No 
decorrer da Sessão foram analisadas, baixadas e votadas as seguintes 
matérias: Dois (2) 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 030/2021 “Denomina Estádio de Futebol”, o qual 
foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde após 
analisado recebeu parecer favorável da Comissão, em ato seguinte colocado 
em votação foi 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 26 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 

 

JEFERSON SEDINEI MOURA DA SILVA           JOVELINA BELTER DOS SANTOS                  
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ROQUE CLAIRTO DA SILVA                      VERANICE SANTOS 

 

ELÉSIO ROBERTO DA SILVA 


