
 

 

 

ATA Nº 26/2021 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 Inês dos Santos Bueno saudou ao Presidente, aos demais 
colegas vereadores, aos funcionários da casa Eliane e Janete, a Dona Sirlei, 
agradeceu a Deus por mais uma sessão reunidos, já finalizando o ano, pediu a 
Deus que mande uma boa chuva, para todos os agricultores, falou que já há 
bastante perda da planta do milho,a qual é essencial para a agricultura, disse 
que Deus sabe o que faz e mandará chuva na hora certa, agradeceu ao 
Presidente pelo convite para a confraternização no dia 09 e reservou o seu 
espaço desejando uma boa sessão a todos. O Vereador Jeferson Sedinei 
Moura da Silva dispensou a palavra. A Vereadora Jovelina Belter dos 
Santos saudou ao Presidente, aos demais colegas, a Dona Sirlei e ao Rogério, 
fez agradecimentos pelo ano que se passou, agradeceu pelo ano de paz e 
tranquilidade, pela saúde, pediu a Deus que mande chuva, disse que pelo 
interior está tudo morrendo, que o agricultor não tem o que dá para criação, 
comentou do trabalho do pessoal das obras, que estão realizando as pinturas 
das ruas, parabenizou e disse que está ficando tudo muito bonito, falou do ano 
letivo que se encerrou, pediu que Deus concedesse a graça de ano que vem as 
aulas voltarem ao normal, porém não sabe se após o Carnaval não vai voltar 
tudo novamente em relação ao Covid, comentou que nesta semana terá o 
encontro com a sua Deputada, onde há a esperança de mais uma Emenda, 
disse que a Deputada Franciane Bayer virá na quinta-feira para a reunião, que 
acredita que terão boas notícias nesta semana, cumprimentou aos funcionários 
da casa, Janete e Eliane, agradeceu ao Presidente pelo convite para 
confraternização e reservou o seu espaço 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, Janete e  
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Eliane, a assessora jurídica e demais funcionários, cumprimentou ao Rogério e 
a sua esposa Sirlei, agradeceu ao pastor Ivo Pacheco pela integração dos 
evangélicos, aonde vieram cantores de toda a região, comentou do calçamento 
na rua da igreja que seria de grande importância se saísse devido ao pó que 
há, fez convite em nome da Igreja de Cristo da Ponte do Buricá, para o próximo 
domingo, que também terá o encontro e o Pastor pediu para que trouxesse o 
convite a todos os vereadores, comentou que esteve na Esquive Neves, disse 
que está muito lindo as estradas, agradeceu ao secretário de obras, ao qual 
pediu um quebra-molas na frente na residência do Sr. Ranieri, que acredita que 
se ainda não saiu está saiu já o quebra-molas, disse que fica agradecido pelo 
atendimento ao seu pedido, falou que está vendo com um Deputado do PSB 
para conseguir colocar irrigação nas lavouras, ou açude, ou para fazer 
barragem, que através do Deputado consegue realizar esses projetos com um 
abate bem bom,  e  reservou o seu espaço desejando uma boa sessão a todos. 
A Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente, aos demais Vereadores 
e Vereadoras das diferentes bancadas, a Dona Sirlei, ao Rogério e aos 
funcionários da casa, falou da sua gratidão pela vida, falou do ano de 
pandemia, que houve bastante percas, mas que graças a Deus os familiares 
estão com saúde, estão bem, assim como os amigos também, que apesar de 
ter perdido alguns amigos o resumo de um final de ano é só agradecer, fez 
agradecimentos aos colegas vereadores pelo bom entendimento na casa, falou 
da última sessão, onde também será votado para o próximo presidente,disse 
que independente de quem ganhar, tem que mostrar serviço, pediu que só não 
fiquem zombando uns dos outros como em outros anos, comentou da 
Administração, do asfalto que está por sair, agradeceu ao Presidente pelo 
convite da confraternização, falou de ficar feliz  em ver o projeto de seu filho na 
capa do jornal, falou do seu orgulho por todo o trabalho realizado e 
parabenizou a seu filho e a Administração,  reservou o seu espaço e desejou 
uma ótima sessão a todos. O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou 
ao Presidente, aos colegas Vereadores e Vereadoras de todas as bancadas, 
aos funcionários da casa, desejou um bom retorno a funcionária Eliane, que 
estava de férias, saudou a Dona Sirlei, comentou sobre os problemas com a 
falta de água, disse que entrou em contato e o gerente da CORSAN passou 
que solicitou apoio a Coop de Ijuí, para resolver a falta da água, falou do 
encontro da Igreja do Pastor Ivo, ao qual também ajudou, mas que devido ao 
trabalho não pode se fazer presente, comentou que foi até São José do 
Inhacorá no Santuário, para pagar a promessa pela cura de seu neto,  
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comentou da estrada da Esquina Neves, do puxirão que foi feito entre o 
município, a Granja do Boa Vista Pneus, Chiapetta e Catuípe, ao disse que 
ficou muito bom, falou ao colega Edelvan sobre o calçamento da estrada do 
Rincão dos Pires de sua iniciativa, relatou das vezes que também fez pedido 
para calçamento, mas que não aconteceu, disse ser um descaso com os 
vereadores, falou que a comunidade cobra dos vereadores, comentou sobre a 
apresentação de música de sua neta Lavínia em Três de Maio, falou sobre sua 
desenvoltura, que agradece a Deus pela saúde das crianças e pelo dom,  e 
finalizou agradecendo. O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao 
Presidente, aos demais colegas Vereadores, aos funcionários da casa, a Dona 
Sirlei, agradeceu por esse ano as várias conquistas que tivemos no município, 
as várias conquistas que tivemos nas nossas casas, agradeceu a Deus por 
termos passado, na maioria das famílias, não ter acontecido alguma coisa mais 
grave, com as doenças que tinham assolando a população, falou que agora é o 
período mais de agradecimento pelo ano tão pesado que foi passado, 
comentou da indecisão vivida no início do ano sobre a volta as aulas, onde se 
tinha muito medo de contrair a doença, mas disse que graças a Deus saímos 
vitoriosos ao fim desse ano, que só tem a agradecer, pediu a Deus que mande 
uma chuva boa para todos os agricultores e as pessoas de toda a região, disse 
que o milho grande parte já foi, que o valor dos insumos subiram, que então o 
lucro não será grande coisa, e que quando se perde uma safra leva muito 
tempo para poder se recuperar, mesmo que tenha o Pró-Agro, mesmo que se 
tenha seguro não é fácil recomeçar, relatou do ano anterior disse que se não 
chover será muito preocupante, falou do papel da Administração nesta 
situação, que acha que deve ser revisto algumas ações que possam trazer 
algum acalento aos produtores, porque não será fácil iniciar o ano desse jeito, 
comentou da safra de soja que já está plantada, agradeceu por não ter tido 
incidentes na região, que espera que a safra da soja seja bem melhor que a do 
milho,parabenizou a Administração pela cidade , que está bonita, enfeitada, 
com várias festividades de final de ano marcadas, parabenizou a neta do 
colega Arnaldo, e reservou o seu espaço. O Vereador Edelvan Cossetim da 
Silva dispensou a palavra. 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, aos funcionários 
da casa, Janete, Eliane e aos demais funcionários, cumprimentou a Dona 
Sirlei, esposa do colega Roque, comentou das festividades que ocorreram no  



 

 

 

 

ATA Nº 26/2021-FOLHA 04-CONTINUAÇÃO 

Rincão dos Pires, na Igreja União das Igrejas de Cristo, parabenizou ao Pastor 
Ivo e toda Igreja, que apesar de ter estava presente, colaborou e acompanhou 
pelo rádio, disse que estava muito bonito, falou da questão estrada da Igreja, 
que espera que a comunidade seja agraciada com o calçamento, ao qual disse 
que é preciso, falou sobre a Rádio Querência, que dá apoio as rádios 
evangélicas, comentou sobre a parceria com a Rádio Querência, que passará o 
informativo da Câmara de Vereadores, aos domingos, disse que também serão 
passados informações da Emater e do Sindicato dos Trabalhos Rurais de 
Inhacorá, falou de quanto é importante o programa para que a comunidade 
possa ficar informada sobre os trabalhos desenvolvidos na Câmara, reforçou o 
convite do evento do trabalho do Nathan , que acontecerá na sexta-feira, 
parabenizou a colega Veranice pelo trabalho de seu filho, comentou sobre a 
confraternização da Câmara, disse que nada mais justo do que confraternizar 
depois dos momentos difíceis passado, respeitando sempre o uso da máscara, 
álcool em gel e distanciamento, parabenizou a secretaria de obras pelas 
estradas que estão ficando tudo muito lindo com o cascalhamento até a 
Esquina Neves, pediu a Deus que mande chuva, pois está bem complicado, 
onde quase se vive o que foi vivido ano anterior, reforçou o convite da 
confraternização, parabenizou a neta do colega Arnaldo, agradeceu e desejou 
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: Cinco (5) Projetos 
de Lei: Projeto de Lei n.º 033/2021 “Institui o Arquivo Histórico Municipal Ana 

Albrecht Rolim (AHMAAR)”, 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 035/2021 “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2022”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e 
Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei 
n.º 036/2021 “Do Orçamento do Município”, o qual foi baixado na Comissão de 
Orçamento, Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação; Projeto de Lei n.º 038/2021 “Suplementa Rubricas do Orçamento 

vigente por excesso de arrecadação e dá outras providências”, o qual foi 
baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu 
parecer favorável da Comissão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade dos votos; Projeto de Lei n.º 039/2021 “Dispõe sobre o Sistema  
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Municipal de Cultura do Município de Inhacorá, e dá outras providências”, o 
qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. PERÍODO 
DAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Jeferson Sedinei Moura da 
Silva parabenizou a neta do colega Arnaldo, relatou sobre o seu filho, o qual 
possui uma banda, falou do quanto é gratificante, disse que a música é o 
caminho do bem e que abre muitas portas, comentou que assumiu a 
patronagem do CTG e que um dos projetos dessa nova gestão é proporcionar 
aulas de canto e de instrumentos as crianças da invernada, comunicou que 
Rodeio acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, o qual foi antecipado, 
devido ao medo da pandemia pós carnaval, disse que não pode se fazer 
presente no evento do Pastor Ivo, porque estava envolvido na limpeza do 
Parque de Rodeio e finalizou. Os demais Vereadores dispensaram os seus 
pronunciamentos. O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a 
próxima sessão para o próximo dia 21 de dezembro, 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 


