
 

 

 

ATA Nº 02 /2022 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 da 
vereadora Inês dos Santos Bueno, os seguintes Edis: Arnaldo Mariano de Oliveira, 
Elésio Roberto da Silva, Jeferson Sedinei Moura da Silva, Jovelina Belter dos 
Santos, Roque Clairto da Silva e Veranice Santos. Constatou-se a ausência dos 
vereadores Daniel Bertoldo Streit e Edelvan Cossetim da Silva, que estavam em 
isolamento por terem testado positivo para a Covid-19. Havendo quórum a 
Presidente invocou a Proteção Divina e declarou aberta a Sessão. PERÍODO 
DAS COMUNICAÇÕES: O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou a 
Presidente, desejou um bom ano de trabalho a toda mesa diretora e aos 
colegas vereadores, saudou aos funcionários e parabenizou os novos 
funcionários da casa, cumprimentou ao público presente, Ismar, Simone, Cleni 
e Neo, desejou as boas-vindas a vereadora Cleni que assumirá os trabalhos no 
próximo mês, desejou um ano bom, para os estudantes, professores e 
funcionários. Pediu a Presidente para passar ao Prefeito para que repense a 
questão das aulas, disse que está ficando muito crítico os casos de covid, que 
está vendo crianças, professores e funcionários se contaminando, falou que 
deve parar e analisar se é viável, que acredita que compensa deixar sim uns 
dias as crianças em casa, disse que as festividades também marcadas para a 
semana do município deve ser repensado, disse que deixa seu pedido 
registrado para isso tudo ser revisto. Comentou que em seu ultimo dia de férias 
fez visitas a cidades vizinhas, onde visitou três malharias e uma fábrica de 
móveis, com objetivo de trazer uma empresa para a área industrial do 
município, disse que ficou bem alinhavado a conversa com o dono da fábrica 
de móveis para se instalarem aqui. Comentou que em janeiro fez um pedido 
para que a Câmara juntamente com a Prefeitura achasse uma maneira de 
socorrer os agricultores, disse que acredita sim que a Câmara tem condições 
de ajudar, que é o que falou para algumas pessoas, que o pedido foi feito, mas 
que depende da Mesa Diretora, que acha que é de se pensar, porque é triste 
os pequenos agricultores se desfazendo de suas vacas para comprar o 
alimento. Falou que recebeu várias reclamações sobre a iluminação pública, 
que há meses tem várias ruas no escuro e que já conversou com o Prefeito 
sobre o assunto. Comentou sobre o pedido que a Bancada do PTB fez, que o 
vereador Daniel levou até Brasília solicitando emenda para construção de uma 
rua coberta, pedido que foi entregue em mãos ao Deputado Marcelo Moraes, 
disse que apesar desse recurso não ter sido atendido, saiu um recurso para o  



 

 

 

ATA Nº 02 /2022-FOLHA 02-CONTINUAÇÃO 

custeio da saúde no valor de duzentos mil reais (R$ 200.000,00). Parabenizou 
e agradeceu a essas viagens que os vereadores fazem, disse que o recurso só 
vem se for atrás, que espera que todas as emendas prometidas venham, o que 
será muito bom para a comunidade, e finalizou agradecendo. O Vereador 
Elésio Roberto da Silva saudou a Presidente, aos demais vereadores de 
todas as bancadas, aos funcionários da casa, agradeceu a presença da esposa 
do colega Roque, do Ismar, Simone, Neo e Cleni, agradeceu a Deus pela 
chuva, apesar da safra que já se frustrou, mas que a chuva ajuda para preparar 
para as próximas culturas. Falou que a situação não está fácil para ninguém, 
como o colega vereador Nardo falou, mas que existem burocracias no setor 
público e justamente às vezes é um entrave, mas que o Administrador tem que 
seguir, disse que com certeza é a favor de ajudar os agricultores, que vivem 
numa gravidade medonha devido à seca. Falou que todos vêm enfrentado com 
muita fé em Deus a situação pandêmica, disse que graças a Deus a maioria 
está vacinada, que espera que a pandemia passe, que todos tem que fazer a 
sua parte. Comentou sobre o Grito de Alerta, no qual disse que não pode 
comparecer porque no dia teve que acompanhar o perito para analisar as áreas 
plantadas, pediu desculpas a Presidente por não ter ido, e encerrou desejando 
uma boa sessão a todos; O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva 
saudou a Presidente, a Vice-Presidente Jovelina, aos demais colegas 
vereadores, aos funcionários da casa, ao público, desejou melhoras aos 
colegas que estão com Covid, comentou que graças à vacinação não se tem 
tantas internações, que é uma prova que a vacina tem eficácia e ameniza 
muito, disse que infelizmente ainda há muitas pessoas que não acreditam na 
vacina. Comentou sobre o pedido do colega Nardo, que achou muito 
interessante, mas que dois sacos de milho, para um produtor com vaca e 
porcos o trato daria para dois dias, não resolveria o problema dele, mas que se 
pegassem duzentos reais e comprasse uma cesta básica, duraria por um mês, 
que isso acredita que seria válido, falou de trocarem idéias para ver o que fica 
melhor, disse que o Presidente, como sua parte faz o ofício abrindo mão de um 
valor, mas é a Administração que analisa para onde vai o recurso. Comentou 
sobre a emenda do Deputado Danrlei, que vai vir direto para o caixa do 
município, que vai ver se conseguirão destinar alguma coisa para a agricultura, 
falou que também conseguiram com a Secretaria de Esporte do Estado recurso 
para arrumar a cobertura do Ginásio Municipal no valor trezentos mil reais (R$ 
300.000,00), agradeceu a eles por mais esse voto de confiança para o 
município, pediu a todos que se cuidem em relação ao covid, disse que  
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também concorda sobre a questão de rever as aulas, porque tem muita criança 
pegando covid, que é de se pensar, porque na semana que vem tem o feriado 
de carnaval, e nos anos anteriores se comprovou que após o  carnaval se tem 
os picos de covid, e finalizou desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora 
Jovelina Belter dos Santos saudou a Presidente, aos demais colegas de 
todas as bancadas, aos funcionários da casa, desejou as boas-vindas aos 
novos funcionários que começaram nesse ano, que seja um excelente ano de 
trabalho, cumprimentou ao público presente, agradeceu a chuva que está 
voltando ao município, que dá aos produtores um pouco de esperança, pois 
começa a ficar verde o pasto e as coisas que semear nasce, disse que se Deus 
quiser as chuvas ficarão mais frequentes, para todos poderem seguir a 
caminhada que está bem complicada, falou ao colega Nardo que também é a 
favor para tomar alguma providência para amenizar a dor dos  agricultores que 
estão sofrendo diariamente. Comentou sobre o covid que está bem 
preocupante em nosso município, novamente dois colegas da mesa pegaram 
covid, que também se preocupa com os filhos com a volta as aulas, que fica 
apreensiva, pois crianças menores de cinco anos não tomam vacina. 
Comentou sobre as emendas conseguidas dos colegas que foram com seus 
pedidos a Brasília que foram contemplados, falou que com seu partido também 
foram contemplados, que sua Deputada encaminhou cento e cinquenta mil 
reais (150.000,00) para custeio da saúde, que nesse momento vai ser muito 
bem-vindo, agradeceu seu colega de bancada, que junto com ele, insistiram e 
conseguiram a emenda. Relatou sobre a queixa que recebeu dos moradores 
do Buricá, que sofrem com água que recebem após as chuvas, a qual não dá 
para tomar porque vem com barro, disse que comunicou ao Prefeito e ao 
Vanderlei, que informaram que irão colocar uma nova caixa d’água, falou que 
acredita que assim os problemas serão solucionados. Comentou que também 
foi cobrada sobre a questão da colocação dos relógios, pois muitos sofrem com 
a falta de água, por algumas pessoas utilizarem muita água, falou que ficou 
sabendo que colocarão os relógios no Rincão dos Loureiros primeiro, mas que 
acredita que deveria ser colocado primeiramente no Buricá, justamente por ser 
o rincão em que os moradores mais se queixam com problemas de água, que 
espera que a Administração resolva logo essa questão, pois é uma situação 
crítica, numa seca em que se vive não ter água para tomar. E finalizou 
desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Roque Clairto da Silva 
saudou a Presidente, aos demais colegas vereadores de todas as bancadas,  
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ao público que está acompanhando, ao Neo Siqueira, Cleci, Simone, Ismar, a 
assessora jurídica, a Cristiane, a sua esposa Sirlei e a Eliane. Comentou sobre 
o covid, que pegou dois colegas, o Daniel e o Dan, disse que também está com 
uma tosse suspeita, que torce para não pegar, porque da última vez ficou 
quinze dias internado. Parabenizou ao prefeito que foi a Brasília, que cada vez 
que vai tem trazido emendas. Falou que a Deputa Bayer mandará a emenda 
para a saúde, disse que é uma conquista em conjunto, que o município vem a 
ganhar com isso. Comentou sobre o pedido do colega Nardo, disse que tem 
que ser uma boa quantia, pela quantidade de agricultores que tem no 
município, que teria que ser pelo menos uns cem mil reais, que a Câmara não 
sabe o quanto irá sobrar no momento, e que às vezes se depara com as leis 
que não se pode fazer, disse que é favorável a ajudar na medida em que se 
possa e se tiver meios para fazer. Falou que às vezes é difícil ajudar, porque 
no ano passado agricultores reclamaram das cestas básicas que receberam 
que era muito pouca coisa, que espera que agora venham cestas básicas 
melhores, que todas as verbas que virem dos governos são bem-vindas para 
ajudar aos agricultores, que é um momento crítico, onde há anos não se via 
uma estiagem desse jeito. Encerrou agradecendo e desejando uma boa sessão 
a todos; A Vereadora Veranice Santos saudou a Presidente, aos colegas 
vereadores de todas as bancadas, a secretária Eliane, desejou aos 
funcionários novos as boas-vindas, desejou uma boa noite aos visitantes, Neo, 
Simone, Ismar, desejou desde já as boas-vindas a colega Cleni que irá assumir 
uma cadeira na casa. Questionou aos colegas sobre a questão da Draga do 
Deputado Dirceu que o município ainda não recebeu, agradeceu a Presidente 
pelo curso que fez em Porto Alegre, o qual é de grande valia. Falou dos 
agricultores que estão sofrendo com a estiagem, disse que nunca tinha visto 
um ano em que não se colhe soja, disse que enquanto legisladores dessa casa 
podem pensar em conjunto quanto a possibilidade de ajudar aos agricultores, 
que a união faz a força, que juntando as forças do executivo, legislativo, esfera 
estadual e federal, talvez se consiga, disse que se tem que olhar com bons 
olhos isso e que ainda tem a questão da pandemia. Falou sobre a questão das 
aulas que também é uma coisa a se pensar, pois há muitos casos. Comentou 
sobre a ida a Brasília do Prefeito e do colega Daniel, que fica feliz, e que é 
muito grata aos deputados de sua bancada que muito ajudaram. Relatou sobre 
o contado do Deputado Dirceu Franchiscon, o qual disse que estava 
trabalhando para liberar um pedido de recurso, e que agora recebeu a notícia  
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que Inhacorá foi contemplada com o valor de trezentos e sessenta mil reais    
(R$ 360.000,00) para pavimentação, recurso do turismo, falou que fica feliz 
pelo esforço do Deputado, agradeceu pelo belo trabalho que o Deputado faz. 
Falou das estradas do interior que estão bem feitas e parabenizou a Secretaria 
de Obras e sua equipe pelo trabalho, e finalizou desejando uma ótima sessão a 
todos; A Presidente passou a presidência a Vice-Presidente Jovelina 
Belter dos Santos para se pronunciar: A Vereadora Inês dos Santos 
Bueno saudou aos colegas, aos funcionários da casa, deu as boas-vindas aos 
visitantes, pediu que continuassem acompanhando os trabalhos. Falou ao 
colega Nardo que não é contrária a seu pedido, mas que agora no começo não 
sabe o que vai sobrar ou faltar, pois estão iniciando, mas que é favorável no 
que for para ajudar aos agricultores, pois também é agricultora e sabe que não 
é só o pequeno, que foi uma seca  que atingiu ao estado inteiro, que o que 
puder fazer, irão fazer. Falou da falta de chuva aqui e dos outros estados com 
excesso de chuva, vivendo uma tristeza, disse que Deus sabe o que faz que 
Ele dará um jeito e vai ajudar o nosso povo. Comentou do covid que está 
atingindo também muitas pessoas do município, disse que vacina está 
ajudando muito, que é uma pena algumas pessoas devido a religião não 
fazerem a vacina, pediu que todos façam um apelo para aqueles que não 
fizeram a vacina, que façam. Agradeceu aos colegas que vão em busca com 
seus deputados, que é uma bênção, coisas boas que todos unidos estão 
conseguindo, agradeceu ao Prefeito que foi a Brasília em buscas de recursos, 
juntamente com o colega Daniel levando vários pedidos. Comentou sobre o 
ofício da Emater sobre reservatórios de água, para os agricultores, que saiu 
também que serão distribuídas por três meses cestas básicas aos agricultores 
e que também foi enviado um pedido ao Governo do Estado, onde reivindicam 
por mais ajuda, que no momento estão sendo poucas, que espera que com 
esse pedido venham mais coisas para o povo que está sofrido, agradeceu ao 
Sr. Déde e ao Vanderlei, que arrumaram a estrada da ponte baixa, a qual ficou 
muito boa. Pediu aos colegas que observem o tempo de pronunciamento para 
não se prolongarem, pediu aos colegas que continuem com companheirismo, 
juntos buscando coisas boas para o município e finalizou. A Presidente 
devolveu a presidência à vereadora Inês dos Santos Bueno. PERÍODO DA 
ORDEM DO DIA: Foram analisadas, baixadas e votadas às seguintes 
matérias: Dois (2) Requerimentos de Licença: Requerimento de Licença do 
Vereador Elésio Roberto da Silva, o qual foi colocado em votação e aprovado  
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por unanimidade dos votos; Requerimento de Licença do Vereador Jeferson 
Sedinei Moura da Silva, o qual foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade dos votos; Dois (2) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 002/2022 
“Autoriza a celebração de termo de fomento e disciplina o repasse de recursos 

com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Alegria e dá 

outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças 
e Tributação; Projeto de Lei n.º 03/2022 “Autoriza a formalização de Convênio 

para repasse financeiro entre o Município de Inhacorá a Associação dos 

Universitários de Inhacorá”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, 
Finanças e Tributação; Duas (2) Indicações: Indicação n.º 01/2022 “que o 
Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras construa 
dois quebra-molas na entrada da cidade, próximo as residências do Sr. Luiz 
dos Santos e do Sr. Argemiro Santana”, com iniciativa do Vereador Roque 
Clairto da Silva, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Indicação n.º 
02/2022 “que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de 
Obras coloque dois quebras-molas próximos as residências do Sr. Robson de 
Oliveira e do Sr. João de Oliveira na Rui Rui Pires que dá acesso a ERS 520”, 
com iniciativa da Vereadora Jovelina Belter dos Santos, a qual foi aprovada por 
unanimidade dos votos. PERÍODO DAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Todos os 
Vereadores dispensaram os seus pronunciamentos. Nada mais havendo a 
tratar a Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima Sessão 
Ordinária para o dia 07 de março às 19h: 00 na sala de Sessões da Câmara 
Municipal de Vereadores, e para constar, eu Eliane Moura dos Santos da 
Veiga, Agente Legislativo, lavrou esta ATA, que após lida será assinada pelo 
Presidente e demais Vereadores presentes. 

                                                                             (AUSENTE) 

ARNALDO MARIANO DE OLIVEIRA                     DANIEL BERTOLDO STREIT                                         
VEREADOR-PTB                                                VEREADOR- PTB 
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EDELVAN COSSETIM DA SILVA                     ELÉSIO ROBERTO DA SILVA                      
2º SECRETÁRIO-PP                                             VEREADOR-DEM 
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JEFERSON SEDINEI MOURA DA SILVA              JOVELINA BELTER DOS SANTOS               
VEREADOR-PSD                                               VICE-PRESIDENTE-PSB 

                                                                      

                                                                            

ROQUE CLAIRTO DA SILVA                                  VERANICE SANTOS                                               
1º SECRETÁRIO-PSB                                             VEREADORA-PTB 
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