
 

 

 

ATA Nº 03 /2022 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, segunda-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, Cleni de Fátima Rolim Siqueira, Daniel Bertoldo Streit, Edelvan 
Cossetim da Silva, Jovelina Belter dos Santos, Neiva Emiliana da Veiga dos 
Reis, Roque Clairto da Silva e Veranice Santos. Havendo quórum a Presidente 
invocou a Proteção Divina e declarou aberta a Sessão. A Presidente iniciou a 
sessão com o Ato de Posse da Vereadora Cleni de Fátima Rolim Siqueira, que 
assumiu pela primeira vez uma cadeira na Casa, no lugar do titular vereador 
Elésio Roberto da Silva, que se encontra licenciado. A vereadora Cleni de 
Fátima Rolim Siqueira proferiu o seu juramento “PROMETO EXERCER COM 
DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO DE VEREADORA, 
CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, A 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E A 
LEGISLAÇÃO EM VIGOR”, afirmando “ASSIM EU PROMETO”.  Após o 
juramento a Presidente declarou a vereadora empossada. PERÍODO DAS 
COMUNICAÇÕES: O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou a Presidente, 
aos demais colegas vereadores. Parabenizou as duas vereadoras que 
assumiram na casa nesse período, desejou um bom trabalho a todos, 
cumprimentou aos funcionários da casa e as pessoas presentes. Disse que 
espera que seja um ano de muito proveito na casa, que seja um ano em que se 
respeitem e trabalhem em prol do município, como vem fazendo ao logo desse 
período. Relatou sobre a viagem que fez a Brasília junto  com o Prefeito 
Municipal Everaldo, do dia quatorze ao dia dezessete. Disse que mais uma vez 
passaram pelos gabinetes pedindo auxílio e apoio para o município, comentou 
que conseguiram bastantes coisas, uma vez que os vereadores já estavam 
ligando para seus deputados pedindo apoio, disse que foi o dia deles 
confirmarem as emendas para cada município, que então teve muitas notícias 
boas. Falou que do seu partido conseguiram duzentos mil (R$200.000,00) para 
custeio na Saúde, através do deputado Marcelo Moraes, que vai ser muito bem 
aplicado. Disse que a partir de agora começará a trabalhar para este deputado 
e convidará seus colegas vereadores, para que no futuro ele continue 
auxiliando com mais recursos para o município. Finalizou desejando uma boa 
noite e reservando o seu espaço. O Vereador Edelvan Cossetim da Silva 
saudou a Presidente, aos demais colegas vereadores, saudou a comunidade 
presente, desejando que sempre estejam presentes, parabenizou as  
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vereadoras Cleni e Neiva, que assumiram as cadeiras na casa, desejou as 
boas-vindas a elas.  Parabenizou as mulheres da casa, que estão em maioria, 
que coincidentemente, na data de amanhã se comemora o Dia Internacional da 
Mulher. Disse que o dia da mulher é um direito que foi conseguido através de 
muita luta, que hoje cada vez mais conseguem mais espaço. Comentou de 
como as mulheres tem o dom de conseguir realizar múltiplas tarefas enquanto 
os homens não conseguem por serem um pouco limitados. Comentou da 
guerra que está acontecendo, disse ser algo de arrepiar, e tudo acontecendo 
por ganância. Falou das consequências que reflete no preço do petróleo, que 
acredita que falta pouco para se estourar uma terceira guerra mundial. Falou 
da agricultura, dos investimentos que estão por vir. Disse do quanto é 
importante os reservatórios de água, disse que os vereadores enquanto 
políticos têm que fazer a sua parte, cobrar deputado e senadores, para que 
olhem com olhos diferentes o Rio Grande do Sul, porque de vinte anos para cá, 
não tinha visto uma seca como esta, falou do quanto isso afeta a economia 
local e de como é importante brigar pela agricultura. Encerrou agradecendo e 
reservando o seu espaço. A Vereadora Cleni de Fátima Rolim Siqueira 
saudou a Presidente, aos vereadores, secretárias e ao público presente. Falou 
de estar muito feliz de assumir como vereadora e de estar na bancada. 
Parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e encerrou 
agradecendo. A Vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis saudou a 
Presidente, aos demais colegas vereadores, aos visitantes e a secretária 
Eliane. Agradeceu a Deus pela saúde de todos, e principalmente pela sua 
saúde, que anteriormente estava bem difícil de conseguir trabalhar. Agradeceu 
pela oportunidade de mais uma vez assumir como vereadora. Parabenizou a 
todas as mulheres, desejando que Deus dê muita saúde a todas. Agradeceu a 
chuva que Deus mandou, e finalizou desejando que Deus dê proteção a todos. 
A Vereadora Jovelina Belter dos Santos saudou a Presidente, aos demais 
colegas vereadores de todas as bancadas, aos funcionários da casa e ao 
público presente. Falou de como fica feliz que o público está começando a 
voltar, que graças a Deus a pandemia está acalmando. Agradeceu a Deus pela 
chuva, que está vindo agora quase toda a semana. Comentou sobre o covid, 
que é importante seguir se cuidando e fazer a vacina para assim continuar 
seguindo. Parabenizou a Secretaria de Obras pelo trabalho realizado. 
Parabenizou a todas as colegas e demais mulheres pelo Dia da Mulher, disse 
que são todas lutadoras e guerreiras, que apesar de tudo levantam a cabeça e 
seguem em frente conquistando o seu espaço. E finalizou desejando uma boa  
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sessão a todos. O Vereador Roque Clairto daSilva dispensou a palavra. A 
Vereadora Veranice Santos saudou a Presidente, aos demais colegas 
vereadores das diferentes bancadas. Falou que é uma alegria ter as colegas 
assumindo e um orgulho estarem em cinco mulheres, sendo a maioria. Saudou 
aos presentes. Comentou sobre guerra, que é algo muito triste, que talvez se 
hoje fosse uma mulher que estivesse no comando, não estaria nessa situação 
lá, porque vê muita ganância por poder. Pediu para que todos rezem para que 
Deus ilumine a cabeça dos envolvidos e encerre com essa guerra, que vai 
acabar assolando o muito inteiro, pois tudo tem uma consequência depois, que 
fica muito triste de ver isso. Agradeceu pela belíssima chuva, que apesar de 
um pouco tarde, é muito necessária a tudo. Agradeceu a Deus pela vida de 
todos, que graças a Ele conseguiram superar a pandemia, disse que só tem 
mais a agradecer do que a pedir. Falou sobre o Dia da Mulher, que foi através 
de muita luta, conseguindo conquistar o seu espaço, e que é uma alegria saber 
que a cada dia mais isso vai aumentando. Parabenizou a todas as mulheres, 
em nome de sua mãe deixou um abraço a todas. Comentou sobre o evento do 
dia da mulher que será realizado no dia dezesseis de março no CTG e deixou o 
convite em nome do CRAS a todas as mulheres. Finalizou desejando uma 
ótima sessão a todos e reservando o seu espaço. O Vereador Arnaldo 
Mariano de Oliveira saudou a Presidente, aos vereadores de todas as 
bancadas, saudou a funcionária Eliane, em nome dela saudou a todos os 
funcionários da casa, cumprimentou ao público presente, Éder, Ismar, Simone, 
Neo e Menegão. Agradeceu a Deus pela chuva. Desejou a todas as mulheres 
do município um dia cheio de alegria, paz e amor junto a suas famílias, disse 
que é uma data muito importante, desejou um bom almoço a todas no próximo 
dia dezesseis, que será um dia para se distrair e brincar. Comentou que andou 
pelas ruas para ver a iluminação pública, e que o Prefeito se antecipou e lhe 
passou que estão contratando o pessoal da empresa Certhil para fazer a 
revisão da iluminação. Falou sobre a guerra, disse que todos ficam em estado 
de nervos, que fica indignado, por ter a OTAN e a ONU e não conseguirem dar 
um basta nesse cara, que todos os dias faz um ataque onde morrem crianças, 
morrem civis. Disse que infelizmente isso vai atingir o Brasil, porque ficam na 
mão dos outros países para os insumos. Parabenizou as colegas Cleni e Neiva 
que estão assumindo, disse para seguirem firmes para na próxima eleição 
fazer a renovação da Câmara de Vereadores e finalizou agradecendo. A 
Presidente passou a presidência para a Vice-Presidente Jovelina Belter da 
Santos para se pronunciar: A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou  
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aos colegas vereadores, a secretária Eliane, agradeceu a comunidade 
presente, Menegão, Neo, Simone, Ismar, Edinho, desejou as boas-vindas e 
que sempre possam se fazer presentes. Parabenizou a Cleni que veio fazer 
parte da equipe, fazendo que nesse dia estejam entre cinco vereadoras. 
Comentou sobre o dia da mulher, disse que nesse mês estão bem 
representadas, falou do mimo que a Câmara entregou a cada vereadora, que é 
algo simples, mas que é de coração. Convidou a todas para que no dia 
dezesseis todas possam se fazer presentes no almoço, para mostrar a sua 
força, que são guerreiras e lutadoras, pediu para que todas participem e que 
convidem suas amigas. Agradeceu a Deus pela chuva boa que receberam a 
tarde. Comentou da guerra, que é algo muito triste, que só traz desunião e 
vítimas. Agradeceu a todos os secretários, Prefeito e Vice-Prefeito,que estão 
sempre batalhando e buscando coisas para o município. Pediu para que a 
população continue se cuidando em relação ao covid e finalizou desejando 
uma boa sessão a todos. A Presidente devolveu a presidência à vereadora 
Inês dos Santos Bueno. PERÍODO DA ORDEM DO DIA: Foram analisadas, 
baixadas e votadas às seguintes matérias: Quatro (4) Projetos de Lei: Projeto 
de Lei n.º 004/2022 “Altera a Lei Municipal n.º 067/94, criando os cargos 

públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate de Endemias 

e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, 
Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; 
Projeto de Lei n.º 005/2022 “Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos 

aos trabalhadores do Município, visando o incremento e geração de renda e dá 

outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças 

e Tributação; 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 
estava 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 03/2022 “Autoriza a 

formalização de Convênio para repasse financeiro entre o Município de 

Inhacorá a Associação dos Universitários de Inhacorá”, o qual estava baixado 
na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer 
favorável da Comissão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 
dos votos; Uma (1) Indicação: Indicação n.º 03/2022 “que o Senhor Prefeito 
Municipal de Inhacorá/RS, juntamente com a Secretaria de Obras e 
Planejamento realizem o alongamento de alguns quebras-molas das ruas  
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centrais do município, os que ficam próximos as residências da Sra. Salete 
Siqueira, do Sr. João Taborda, do Sr. João Rolim e da Sra. Mônica 
Schumacker, com iniciativa da Vereadora Cleni de Fátima Rolim Siqueira, 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 22 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. 

                                                                              

ARNALDO MARIANO DE OLIVEIRA                 CLENI DE FÁTIMA ROLIM SIQUEIRA                                    
VEREADOR-PTB                                                    VEREADORA-DEM                                               
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