
 

 

 

ATA Nº 28/2021 

Aos vinte e um 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: 

O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva dispensou a palavra. A 
Vereadora Jovelina Belter dos Santos dispensou a palavra. O Vereador 
Roque Clairto da Silva saudou ao Presidente, aos demais colegas vereadores 
de todas as bancadas, aos funcionários da casa, cumprimentou aos presentes 
na Sessão, ao Teixeira, o qual já foi vice-prefeito e vereador, sua esposa Sirlei, 
Rosane, ao Presidente do Sindicato João da Veiga, Daniel e ao Rogério, 
comentou sobre os projetos a serem aprovados na sessão, falou que está por 
vir o projeto do aumento salarial para os funcionários, que o Prefeito falou em 
um reajuste de 11 a 12%, o vereador disse achar difícil esse reajuste, que 
acredita que virá uns 8% para não estourar a folha, mas que queria uns 15% 
de reajuste salarial para valorizar o funcionário, pois os valores estão muito 
defasados, relatou que sempre brigou por uma reforma administrativa, mas que 
acha também difícil de acontecer a reforma, porque precisaria enxugar a 
máquina um pouco, disse que hoje um funcionário público com plano de 
carreira está se aposentando com um salário bastante defasado, falou que vai 
torcer para que o Prefeito consiga mandar um reajuste, que possam ser 
valorizados os funcionários, desejou um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, 
pediu desculpas a algum colega que tenha tido algum desentendimento, 
desejou que possam passar pelas diferenças, para que se inicie um ano com 
uma nova mentalidade, para que não se cometa as mesmas falhas, pediu 
perdão aos colegas se de sua parte tenha falhado, e finalizou agradecendo. A 
Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente, aos demais colegas 
Vereadores e Vereadoras das diferentes bancadas, aos funcionários da casa e 
aos ouvintes presentes, falou que gostaria que a casa estivesse sempre assim, 
que o público acompanhasse os trabalhos da casa, desejou um Feliz Natal e  
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um 2022 repleto de realizações e de muita saúde para todos, falou aos colegas 
que se tiveram algum desentendimento, o qual disse que não lembra se 
tiveram, mas deixa o seu arrependimento, pediu perdão, disse que sempre 
primou pelo bom entendimento dentro da Casa, mas que às vezes se deparou 
com algumas coisas que a deixou um pouco triste, que não pode deixar de 
dizer, que muito se falou em união dentro dessa Casa, mas que quando se vê 
que “união” é para uns e para outros não, isso deixa as pessoas muito 
chateadas, porque sempre trabalhou, falou que está no seu terceiro mandato, 
comentou que hoje há o consenso, que teria que ser como uma união, mas que 
união pelo que sabe quando se faz uma reunião, ou seja lá o que for, são nove 
vereadores, questionou que será que só seis vereadores que tomam as 
decisões e outros são deixados de lado, disse que união não é isso, que 
gostaria que fosse diferente, mas que infelizmente não foi assim, que então 
deixa registrado o seu sentimento, porque muito fez pelo município, e não é por 
isso que vai deixar de fazer, que sempre lutou pelo Inhacorá, disse que cada 
um fez a sua parte e que tem orgulho de fazer parte do crescimento da cidade, 
mas que fica triste com esse tipo de coisa que fazem, que tanto falam e 
pregam em união e cadê a união, disse que não vê dessa forma, pediu 
desculpas aos colegas pelo seu desabafo, que hoje é vereadora do PTB, 
agradeceu pelos seus eleitores, agradeceu aos seus colegas, que são três 
vereadores, a maior bancada dentro da casa e questionou aos colegas se são 
tão insignificantes assim, disse que acha que vale cada um colocar o seu dedo 
na consciência e rever, mais uma vez pediu desculpas pelo seu desabafo, mas 
disse que não pôde deixar de falar, desejou novamente a todos um Feliz Natal 
com muita saúde, que possam trabalhar cada vez mais pelo município, que 
isso quem ganha são os munícipes, comentou que é bom que venha para a 
Casa a reposição salarial para os funcionários, que em muitos anos nem 
ganharam, que se olharem a defasagem é grande, que acha mais que justo, 
falou que sempre foi defensora dos funcionários, de quem trabalha, que vê 
muita injustiça, que quem mais trabalha é o que menos ganha, que fica feliz 
que venha a reposição salarial e que sempre será favorável a tudo que for bom 
para o município, disse que deixa registrado que não quer mais saber de 
política, que vê muita injustiça, que gosta muito, que está no seu sangue, mas 
que quando se depara com algumas coisas, fica magoada, falou que não vai 
estar na política, mas não deixará de fazer política, o que ama fazer, disse que 
vai analisar e ver o que fazer, finalizou agradecendo o seu espaço e desejando 
uma ótima sessão a todos. O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou  
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ao Presidente, aos demais colegas Vereadores, aos funcionários da casa, as 
pessoas presentes, em nome do Teixeira cumprimentou a todos, desejou um 
Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, desejou que Deus abençoe para que coisas 
melhores aconteçam na vida de todas as pessoas, que principalmente a 
doença do covid se distancie de todos, que as coisas melhorem, porque a 
preocupação é muito grande, falou que vendo a sua colega se pronunciar 
também quer deixar o seu desabafo, disse ser vergonhoso um vereador 
receber ligação de outro município, de amigos dizendo que é um vereador 
mandado pelo Prefeito, que lhe falaram que devia rasgar o certificado, que 
falam em reunião que o Vereador Nardo, o seu voto é mandado pelo Prefeito, 
que o Prefeito bate os pés e o Vereador corre atrás dele, o Vereador exclamou 
ser vergonhoso o que fazem com os vereadores, bateu na mesa e disse estar 
gravando tudo para mostrar aos seus eleitores, relatou que passou o dia no 
interior, onde ouviu novamente em que é mandado pelo Prefeito, que saiu de 
novo uma reunião onde diziam que o Prefeito lhe manda, falou de estar 
gravando e que passará ao Prefeito a gravação, que só não renuncia porque 
não tem suplente, a qual foi outra batalha que fez para que houvesse suplente, 
repetiu que é vergonhoso tudo, que colegas da Prefeitura vieram lhe falar 
também isso, disse que está em um ninho de cobras, que tem colegas que 
falam uns dos outros, exclamou que o Prefeito esqueceu que foi ganhado a 
eleição por 49 votos, que hoje quem poderia estar no poder era o PP e não o 
PTB, falou que acha que vai pensar muito bem se vai ser candidato, ou vai ser 
para “dar no bico” de muita gente, pediu desculpas pelo desabafo, mas que é 
vergonhoso ser representante do povo e receber ligação que é mandado pelo 
prefeito, comentou sobre o projeto do reajuste salarial, disse que é defasado 
demais o salário do funcionário público, que é vergonhoso, que é falta de 
valorização, pediu que a Administração tente esbarrar essas falas contra os 
vereadores Nardo, Daniel e Vere, que vai pedir para o Prefeito tentar estancar 
isso, finalizou agradecendo e desejando que Deus ilumine para que não 
aconteça nada do que lhe aconteceu nesse ano, e desejou que Deus dê  saúde 
a todos. O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao Presidente, a todos os 
colegas Vereadores, aos funcionários da casa, ao Sr.Teixeira, o qual já foi vice-
prefeito e vereador da casa, a amiga Rosane, ao Presidente do Sindicato João 
da Veiga, Dona Sirlei, e ao Daniel, relatou um pouco sobre os últimos dias, 
disse que sempre é procurado mais no final do ano, que conversam bastante, 
que não é vergonha para ninguém procurar o outro para pedir um apoio, disse 
que tentou articular, mas que vai da cabeça de cada um e do sentimento de 
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cada um, que então dessa forma vai com o maior respeito e a maior educação 
falar com os colegas, e se surpreende quando fica sabendo de alguma certa 
reunião que ocorre, onde ficam falando que o vereador Daniel não pode ser 
nunca presidente dessa Casa, porque rasgariam o título, falou que além de seu 
voto teve 129 votos de pessoas que esperam que seja mais alguma coisa 
nesta Casa, que confiam, que sabem que jamais faria coisa errada, disse que 
dessa forma tem que representar bem os seus eleitores, e dessa forma tem 
feito, comentou que o que lhe impressiona é o Prefeito apoiar e sair em 
reuniões, que o Prefeito sempre disse que na Câmara não se mete, mas que 
está sempre puxando o seu tapete, ou através de ligações, ou dizendo que o 
Daniel é briguento, falou que sempre cobra do Prefeito as coisas que acha que 
é pelo certo e pelo correto, e que também muito o surpreendeu quando na 
votação do aumento do ITBI, o Vice-Prefeito esteve presente tentando mudar o 
seu voto que era contra, disse que isso não se faz , que o vereador é soberano 
sobre o seu voto, pediu então que isso não se repita, relatou que muito se 
comentou na confraternização, a qual disse que foi uma bela confraternização, 
que nunca tivemos igual, onde todos diziam que queriam ser parceiros, que 
aqui só tem união e respeito, e aí vem a palavra de um, a gravação de outro e 
os comentários do que disseram, exclamou que não precisa mencionar o que 
disseram, que cada um sabe o que falou, como foi o caso do outro ano, quando 
concorreu com o Vereador Jeferson, que fizeram uma reunião a meia tarde, da 
qual tem essa gravação até hoje, falando mal dele, que sua família deveria ir 
embora de Inhacorá, falou que não sabe que mal fez ao município, disse que 
apesar disso quer muito bem aos eleitores do município, e que sempre vai 
brigar para o bem-estar de todos, pediu aos vereadores que sejam mais 
humildes, disse que mora já há vinte anos aqui, que a maior parte de sua vida 
está aqui,que como não iria querer bem o município, exclamou que não é 
nenhuma criança para estarem falando mal, disse que fica sentido, que acha 
que aqui falta um pouco mais de respeito, que até sair o consenso todos 
falavam bonitinho, mas após parece que subiu à cabeça que todos queriam ser 
presidente, e começou a briga, pediu desculpas pelo desabafo, mas disse que 
só consegue fazer esses desabafos quando tem algum povo assistindo, falou 
que quer para o próximo ano que o novo Presidente seja uma pessoa que 
pregue sim a união, o respeito, e não trate ninguém diferente aqui dentro, 
porque todos são vereadores, representantes de uma parte da população, e 
essa parte da população merecem respeito, e finalizou. O Vereador Edelvan  
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Cossetim da Silva dispensou a palavra. A Vereadora Inês dos Santos 
Bueno saudou ao Presidente, aos demais colegas vereadores, aos 
funcionários da casa, cumprimentou aos presentes na noite, seu esposo, a 
Dona Sirlei, Rosane, João e Daniel, comentou de estar finalizando mais um 
ano, pediu a Deus que todas as famílias tenham um Natal de muita paz, união 
e prosperidade, e um ano Novo também, disse ficar feliz que a mãe da Simone 
já foi para o quarto, que é uma bênção para a família e a comunidade, 
comentou do seu amigo Nilson Vargas que também está internado em 
decorrência da Covid, que pede a Deus que dê tudo certo, pediu a Deus uma 
boa chuva para os agricultores, que estão precisando já que o município é em 
sua maioria agrícola, pediu que possam colher uns frutos bons, que é isso que 
leva o município para frente, pediu que Deus abençoe o ano de 2022, que não 
seja como esse que passamos, que Deus ilumine, que acabe por aí, falou que 
já estamos vivendo tempos melhores, embora ainda deve-se manter os 
cuidados, porque a doença  ainda se encontra aí, disse para todos estarem 
sempre na presença de Deus, que Ele vai defender nós e nossas famílias, e 
finalizou desejando uma boa sessão. 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, a plateia, Dona Sirlei esposa do colega Roque, ao Teixeira, João, 
Rosane e Daniel, agradeceu a presença de todos, comentou de ser a última 
sessão do ano, que está se encerrando os trabalhos desse ano, disse que na 
mediada do possível, enquanto presidente tentou conduzir da melhor forma 
possível, procurando sempre o bom entendimento e diálogo, procurando 
sempre o que era necessário, contando sempre com ajuda dos funcionários 
que sempre lhe deram um costado quando precisou, assim como a Mesa 
Diretora,o Vice- Presidente Jeferson, o 1º Secretário Roque e a 2º Secretária 
Inês, falou que foi um ano muito bom apesar da pandemia que atrapalhou 
bastante, mas que com a vacina amenizou um pouco, voltando a uma quase 
normalidade, se juntou aos colegas agradecendo a Deus pela recuperação da 
mãe da Simone, agradeceu a Deus pela recuperação de seu tio, que ficou 90 
dias no hospital e já se encontra em casa junto de sua família, que foi a que lhe 
deu força para vencer a Covid, disse que isso é uma bênção, pediu que Deus 
abençoasse a todos que estão no hospital lutando para vencer esse vírus 
maldito, e que logo todos possam vencer essa batalha com as vacinas em 
sequência, relatou das questões políticas, que nem sempre as coisas ocorrem 
da forma que se quer, que as vezes pode ter feito algo que não agradou aos 
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colegas, mas que podem ter a certeza que fez o seu máximo, e que se não 
fosse a ajuda dos colegas e dos funcionários da Casa, não conseguiria ter feito 
o que se fez em relação aos trabalhos, disse saber que ainda tem a questão 
das contas serem analisadas, que qualquer administrador passa por isso, e 
deve-se estar preparado, que por isso sempre da melhor forma possível tentou 
tocar os trabalhos, buscando sempre o assessoramento jurídico, agradeceu a 
assessora Ana, ao assessoramento também do Inlegis, onde sempre que 
procurou foi atendido, até mesmo fora de hora, desejou um ano abençoado, um 
Natal cheio de saúde e paz para todas as famílias do município, assim como 
um Ano Novo de muita prosperidade, desejou  que a comunidade e região seja 
agraciada como uma abençoada chuva, 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 035/2021 “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2022”, o qual estava baixado na Comissão de 
Orçamento, Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação,onde recebeu parecer favorável das Comissões, foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade dos votos; Projeto de Lei n.º 036/2021 
“Do Orçamento do Município”, o qual estava baixado na Comissão de 
Orçamento, Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, onde recebeu parecer favorável das Comissões, foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade dos votos;  Projeto de Lei n.º 040/2021 
“Suplementa e Reduz Rubricas do Orçamento vigente 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; Três (3) Indicações: Indicação 
n.º 16/2021 “que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de 
Obras realize o cascalhamento do pátio da Igreja “União das Igrejas de 
Cristo”,localizada próximo a propriedade do Sr. Orácio, e a colocação de um 
quebra-molas na estrada,próximo a parada de ônibus escolar, ambas as 
melhorias para a localidade Rincão da Usina”,com iniciativa do Vereador 
Arnaldo Mariano de Oliveira, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; 
Indicação n.º 17/202 “que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a 
Secretaria de Obras coloque um quebra-molas em frente a Igreja “União das 
Igrejas de Cristo”, localizada na localidade Rincão dos Loureiros”, com iniciativa 
do Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira, a qual foi aprovada por unanimidade 
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dos votos; Indicação n.º 18/2021 “que o Sr. Prefeito Municipal, veja a 
possibilidade de comprar, o terreno que está à venda ao lado do cemitério 
localizado na Rua Celeste Rolim de Moura”, com iniciativa do Vereador Roque 
Clairto da Silva, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Uma (1) 
Moção de Apoio: Moção n.º 4/2021 “Moção de Apoio à Emenda da 
PEC291/2021,Regulamentação da Polícia Penal com a inclusão de todos os 
servidores penitenciários da Superintendência dos Servidores Penitenciários- 
SUSEPE”, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos. Encerrado o 
Período da Ordem do Dia o Presidente abriu espaço para apresentação das 
chapas para votação da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Vereadores de Inhacorá para o exercício de 2022. Foi apresentada somente 
uma chapa (01), tendo a seguinte formação: Presidente: Inês dos Santos 
Bueno; Vice-Presidente: Jovelina Belter dos Santos; 1º Secretário: Roque 
Clairto da Silva; 2º Secretário: Edelvan Cossetim da Silva. Após a 
apresentação foram entregues as cédulas de votação aos Vereadores 
presentes. Em seguida o Presidente fez a apuração dos votos, que teve como 
resultado seis (6) votos a favor da chapa (01) e três (3) votos em branco. Por 
fim conclui-se a eleição da chapa (01), e o Presidente atual empossou a nova 
Mesa Diretora para o exercício de 2022, tendo, portanto Inês dos Santos 
Bueno como nova Presidente, Jovelina Belter dos Santos como Vice-
Presidente, Roque Clairto da Silva como 1º Secretário e Edelvan Cossetim da 
Silva como 2º Secretário da Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá. 
PERÍODO DAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Inês dos Santos 
Bueno agradeceu ao Presidente pelo ano que esteve a frente da Mesa 
Diretora e aos demais que comandaram a Mesa, agradeceu de coração aos 
colegas que lhe deram um voto de confiança, para que possa comandar os 
trabalhos da Mesa no ano de 2022, agradeceu também aos colegas que 
resolveram não votar, porque cada um tem a sua opinião, que sabe que 
ninguém é dono mundo, disse quer fazer um trabalho com os nove, que todos 
são vereadores e quer que todos estejam juntos neste ano de 2022, para fazer 
um trabalho igual ao que vem acontecendo, de desenvolvimento do município, 
trabalhando junto, com respeito em primeiro lugar, disse que todos devem 
respeitar a opinião de cada um, fez o pedido para que todos possam trabalhar 
unidos, que é o povo que vai agradecer, disse que não é só um vereador que 
leva o município para frente, que são todos, pediu para que esquecessem as 
mágoas, que pensem em coisas boas, para que o próximo ano seja de muita 
paz, união, compreensão, diálogo e respeito, comentou que o Prefeito está em  
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busca de recursos para o município, e que vê que cada vereador também 
busca o que pode com os seus deputados, agradeceu também a cada um que 
vai fazer parte da sua Mesa Diretora, pediu que todos possam lhe ajudar para 
fazer um bom trabalho, agradeceu aos funcionários pelo bom trabalho que 
exerceram com o Presidente Elésio, agradeceu a comunidade presente, a 
Administração ao todo,  aos Secretariados, convidou a todos para que se 
possam fazer presentes no próximo ano acompanhando os trabalhos, desejou 
que possam fazer o melhor para ajudar o município e a população, desejou um 
Feliz Natal e Próspero Ano Novo. O Vereador Elésio Roberto da Silva 
parabenizou a Secretaria de Obras pela belíssima confraternização e as 
demais Secretarias que também fizeram confraternização e desejou a todos 
novamente um feliz e abençoado Natal, com muita saúde e Próspero Ano Novo 
com muita harmonia. O Vereador Daniel Bertoldo Streit parabenizou a nova 
presidente da Câmara, Inês, que com certeza irá conduzir muito bem os 
trabalhos para o próximo ano, disse que com certeza está aí para ajudar, que 
não será contra nada, que votou em branco porque ninguém pediu o seu voto e 
de seus colegas, que lhes deixaram fora da reunião, porque então iriam 
compartilhar desse momento se no momento em que se reúnem são seis 
vereadores e não nove, comentou sobre o consenso, que foi um consenso na 
Administração, com os vereadores, mas que o Prefeito depois que ouve o 
consenso não chamou mais os seus colegas de partido para as reuniões,  que 
o Prefeito não fez nenhuma reunião com o partido, agradeceu a presença do 
Prefeito em exercício Emerson, falou que foi um pena não ter chegado 
momentos antes para que pudesse levar as indignações ao Prefeito, disse que 
no momento quando foi Vice-Presidente, nunca faltou com educação e respeito 
com nenhum servidor dentro dessa Casa, disse que sempre vai trabalhar 
nessa Casa para o melhor para  o povo, mas que tem os seus meios de seguir, 
deu os parabéns novamente a Presidente eleita e disse que pode contar 
sempre com ele. O Vereador Roque Clairto da Silva parabenizou a nova 
Presidente eleita, agradeceu ao Presidente pelo excelente ano de mandato, 
pela forma que conduziu os trabalhos, agradeceu aos colegas que votaram, 
disse que podem contar com ele, para ver o que é melhor para o município, 
pediu desculpas por alguma colocação, que possa ter provocado algum atrito. 
O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira comentou dos ataques que sofreu, 
de falarem mal de sua pessoa, dizendo que seria mandato pelo Prefeito, 
agradeceu ao Presidente pelo presente que recebeu da confraternização, que 
pôde estar presente, por motivo de força maior e pediu desculpas por não ter  



 

 

 

ATA Nº 28/2021-FOLHA 09-CONTINUAÇÃO 

comparecido, e falou à Vereadora Inês que não votou nela por motivo de saber 
que pessoas ligadas ao PP falam mal dele. O Vereador Jeferson Sedinei 
Moura da Silva agradeceu ao Presidente, com quem esteve junto nas 
conduções dos trabalhos da Mesa, agradeceu pela confiança, parabenizou a 
colega Inês, desejou um bom trabalho no próximo ano, e disse que não é para 
polemizar, mas que acha que se querem ser incluídos deve-se participar 
também das comissões, que é essa é uma forma de inclusão, disse que teve 
que participar nas duas comissões porque a maioria dos vereadores não quis 
participar, disse que cada um tem que analisar um pouco suas ações, que no 
final o diálogo é bem melhor e de melhor nível. A Vereadora Jovelina Belter 
dos Santos agradeceu ao Presidente pelo bom ano que tiveram, que se 
entenderam, parabenizou a colega Inês pela presidência do ano que vem, 
disse que pode contar com ela para o que for preciso, assim como sempre se 
ajudaram e foram companheiros, pediu aos colegas que passem uma borracha 
no passado, disse que agora é o momento de pensar no futuro, que são nove 
vereadores eleitos pelos munícipes, disse que tem que pensar na população 
não em partido, falou que as divergências são coisas que acontecem, mas ano 
que vem é um novo ano, um novo passo que se tem que dar pelo Inhacorá, e 
que tem que pensar no bem da população, desejou um Feliz Natal a todos e 
um Próspero Ano Novo, desejou que no ano que vem possam seguir com um 
bom entendimento. Após as Explicações Pessoais o Presidente deu por 
encerrada a Sessão, encerrando os trabalhos legislativos do ano de 2021, 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.       
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