
 

 

 

ATA Nº 04 /2022 

Aos vinte e dois dias do mês de março 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, 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. PERÍODO DAS 

COMUNICAÇÕES: O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou a 

Presidente, aos demais colegas vereadores, saudou a plateia presente dando-

lhes as boas-vindas, ao seu Déde, Neo, Vanderlei, Dona Sirlei, Daniel, Simone 

e Ismar. Parabenizou a secretaria de obras pelos trabalhos realizados e 

reservou o seu espaço. A Vereadora Cleni de Fátima Rolim Siqueira saudou 

a Presidente, aos vereadores e ao público. Comentou sobre ser a sua última 

sessão nesse mês, agradeceu pela oportunidade que teve, disse que gostou 

muito da experiência, agradeceu aos seus familiares que estiverem lhe 

assistindo nas sessões e finalizou. A Vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos 

Reis dispensou a palavra. A Vereadora Jovelina Belter dos Santos saudou a 

Presidente, aos demais colegas vereadores de todas as bancadas, aos 

funcionários da casa, aos visitantes presentes, Simone, Irineu, Ismar, seu 

Déde, Vanderlei e Sirlei. Agradeceu ao seu Déde e ao Vanderlei por terem 

realizado as trocas de lâmpadas que havia pedido na semana passada e pelo 

serviço bem prestado quando solicitado. Pediu que se possível seja feito o 

quebra-molas na frente da residência do sr. Fábio Vargas, que é uma Indicação 

do ano passado, que o sr. Déde disse que não chegou a receber. Comunicou 

ao sr. Déde que também foram feitos dois pedidos para colocação de quebra-

molas próximo da residência do sr. Robson Oliveira. Agradeceu a secretaria de 

obras pelos trabalhos realizados e reservou o seu espaço desejando uma boa 

sessão a todos. O Vereador Roque Clairto da Silva saudou a Presidente, aos 

demais vereadores das diferentes bancadas, aos funcionários da casa, ao 

secretário de obras sr. Déde, ao chefe de gabinete Irineu Siqueira, ao 

secretário Vanderlei, Ismar, Simone, amigo Barbicha e a sua esposa Sirlei. 

Parabenizou a secretaria de obras pelas estradas que estão excelentes, que 

não dá para reclamar, disse que a secretaria está em boas mãos, que fica feliz 

porque quando é feito um pedido é sempre atendido. Comentou de algumas 

placas de identificação que precisam ser compradas para as estradas, que 

acredita que estão vendo esses detalhes e na medida do possível isso será  
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feito. Comentou que esteve conversando com o Prefeito e o Vice-Prefeito sobre 

os motoristas da saúde, onde foi dito que irão sentar e conversar para poder 

repassar o que os motoristas estão pedindo. Disse que não é só os motoristas 

da saúde que precisam de reparo nos salários, que por isso que sempre brigou 

por uma reforma administrativa, mas que sabe que não é muito fácil. Falou que 

aquilo que vir para favorecer o funcionalismo é parceiro e vota a favor. 

Comentou que praticamente todos os motoristas estão trabalhando acima de 

suas cargas horária e que então deixa claro que já conversou com o Prefeito e 

Vice-Prefeito, que aquilo que der para ser feito, com certeza será feito. 

Finalizou seu pronunciamento agradecendo. A Vereadora Veranice Santos 

saudou a Presidente, aos demais colegas vereadores das diferentes bancadas, 

aos funcionários e desejou as boas-vindas aos visitantes. Agradeceu a 

presença do sr. Déde, Vanderlei, Volnei, Daniel, Simone, Ismar e dona Sirlei. 

Comentou sobre a questão dos motoristas da saúde, disse que acha mais do 

que justo, pois os motoristas correm dia e noite, falou ser favorável ao reajuste 

para os motoristas, que espera que isso aconteça, assim como tem outros 

setores que também precisam. Parabenizou a Administração pelas festividades 

que foram feitas pelos trinta anos do município, disse que foi algo bem pensado 

após tanto tempo do pessoal enclausurado dentro de casa. Falou de ficar feliz 

por todos terem ficado contentes com os eventos. Comentou sobre a 

celebração em homenagem aos Emancipacionistas, disse que foi o melhor 

evento que poderia ter sido feito, pois foram eles, os Emancipacionistas que 

lutaram para que Inhacorá fosse cidade. Relatou sobre os depoimentos dos 

homenageados e de como todos devem ser muito gratos a eles. Parabenizou a 

quem teve essa ideia, a qual disse ser de grande valia. Comentou também do 

evento do dia da mulher, que como os outros eventos, foi um evento de 

excelência, deu os parabéns e deixou o seu agradecimento a todos os 

envolvidos, secretários e administração. Agradeceu aos alunos da escola 

municipal que estiveram na Câmara e deixaram para cada vereador um copo 

de água em referência ao dia mundial da água. Finalizou reservando o seu 

espaço e desejando uma boa sessão a todos. 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 as pessoas que estavam assistindo a sessão, Ismar, 

Simone, Neo, Daniel, Menegão, Vanderlei, Dona Sirlei e seu Déde. 

Parabenizou aos dois secretários presentes pelos trabalhos que cobrou sobre a 

iluminação pública, que foram realizados e parabenizou também as pessoas  
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que realizam junto os trabalhos da secretaria de obras. Agradeceu ao Vanderlei 

por terem feito o trancamento da rua em frente a creche, solucionando os 

problemas com o barro e evitando os transtornos para os moradores. 

Comentou sobre ser o dia mundial da água, que hoje, logo cedo professores e 

alunos já estavam fazendo uma passeata. Disse que todos devem se 

conscientizar e fazer o racionamento da água com cautela, para que não 

chegue ao ponto de ter que fazer obrigatoriamente, falou que sempre teve o 

costume de poupar água, que acredita que isso deve ser levado a população, 

falou do quanto é bom as crianças estarem aprendendo isso no colégio. Pediu 

votos de pesar a família da dona França, uma pessoa com mais de cem anos 

do nosso município, também pediu votos de pesar a família de dona Lourinda 

Neves de Oliveira. Comentou sobre os motoristas da saúde que muitas vezes 

por falta de conhecimento da população são criticados, que quer esclarecer 

que os motoristas, todos tem muitas horas, pois todos os dias saem cedo e não 

tem horário para voltar, fora os plantões que fazem para poder atender a 

população. Relatou sobre a rotina de trabalho dos motoristas. Falou do 

adicional que a categoria recebeu, que foi calculado sessenta por cento (60%) 

em cima do salário base, quando o correto seria ter calculado em cima do 

bruto, que assim o valor do adicional ficou pouco. Comentou de fazer uma 

emenda para que esse adicional fosse corrigido. Parabenizou a Administração 

pelos festejos dos trinta anos do município. Relatou como foi na época o 

processo para fazer a emancipação e finalizou agradecendo. O Vereador 

Daniel Bertoldo Streit saudou a Presidente, aos demais colegas vereadores, 

aos funcionários da casa, ao amigo Ismar, Simone, Daniel, seu Déde secretário 

de obras, que está fazendo um trabalho muito bem feito, cumprimentou ao 

Vanderlei, o Irineu, amigo Menegão e Sirlei. Juntou-se aos votos de pesar aos 

familiares da dona França, a qual participou do projeto “Sem Memórias, não há 

histórias” do Nathan, onde prestou uma entrevista aos cento e seis anos de 

vida. Comentou do trabalho muito bem feito, onde foram homenageados os 

Emancipacionistas e dá os parabéns para aqueles que elaboraram e fizeram 

esse movimento para contar sobre a história do município. Falou que se hoje a 

cidade tem um palmo de calçamento e asfalto, é graças a essas pessoas que 

começaram o movimento emancipacionista lá atrás e citou uma fala dita no 

documentário, do seu Botega, que dizia: “não moro mais em vila”. Falou que 

realmente Inhacorá finalmente está ficando com cara de cidade, depois de 

muitos que passaram pela Administração e que se orgulha de fazer parte 

desses trabalhos que estão sendo elaborados no município. Disse que os  
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vereadores um pouquinho dos seus trabalhos também vai para o crescimento e 

desenvolvimento do município, que todas as falas são pensando no bem da 

população e para que cresça cada vez mais a cidade e o interior. Falou sobre a 

questão dos motoristas da saúde, que no que depender dele e de seus colegas 

e estiver em seus alcances vão estar à disposição, porque sabem do esforço e 

do trabalho de cada um, onde muitas das vezes quando todos estão 

descansando, os motoristas estão levando algum paciente para consultar, que 

acredita então, que tem que repensar e ser justo com cada um, porque esses 

profissionais que atendem a população tem que ser valorizados e finalizou 

reservando o seu espaço. O Vereador Roque Clairto da Silva solicitou um 

espaço a Presidente, parabenizou a Administração pelos trinta anos de 

emancipação política, pela homenagem a equipe que ajudou a emancipar o 

município, disse que estava tudo muito bonito. Parabenizou também pelo baile 

realizado, falou que foi tudo muito lindo e que era de grande valia a 

homenagem ser colocada em um telão para que toda a população pudesse 

ver, ou que a mesma fosse transmitida nas redes sociais. E encerrou 

agradecendo o espaço. A Vereadora Veranice Santos solicitou um espaço 

para agradecer ao seu Deputado Dirceu pelos parabéns colocado nas redes 

sociais e pelas verbas conseguidas para o município, disse que fica feliz 

porque ainda existem políticos comprometidos, assim como também tem 

deputados de outros partidos comprometidos, que muito contribuíram. Disse 

que só tem gratidão por tudo que fizeram. Falou que fica feliz pelo deputado 

Dirceu ter lembrado do aniversário do município. Juntou-se aos votos de pesar 

as famílias das centenárias do município que partiram próximas uma da outra, 

mas que com certeza ficarão marcadas na história do município. Comentou de 

se pensar em algo para homenagear elas, em algo que vá o nome delas e 

encerrou agradecendo o espaço. A Presidente passou a presidência para a 

Vice-Presidente Jovelina Belter da Santos para se pronunciar: A 

Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou aos colegas vereadores, aos 

funcionários, a comunidade presente, dona Sirlei, Menegão, aos secretários sr. 

Déde e Vanderlei, amigo Neo que está fazendo um bom trabalho na Prefeitura, 

amigo Daniel, Simone e Ismar. Agradeceu ao secretário Déde e ao Vanderlei 

pelo belíssimo trabalho que estão fazendo na comunidade, que é o que o povo 

fala, disse que as estradas estão boas mesmo. Comentou que nos outros 

municípios vizinhos o pessoal não cuida, que estão horríveis as estradas, que 

espera que saia o asfalto entre Alegria. Agradeceu as pessoas que  
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organizaram as festividades do município, que foi muito bem organizado, onde 

todos gostaram e a comunidade agradece. Comentou do dia da mulher onde 

estava muito bonito com a palestra maravilhosa da Maria Odila, que as 

mulheres ficaram felizes. Disse que o baile também estava muito bom, onde 

vieram muitas pessoas de fora. Relatou sobre o encontro na sexta-feira, dos 

Emancipacionistas, que estava emocionante. Parabenizou ao Édinho e ao João 

Vitor que organizaram as imagens no telão. Relatou de suas lembranças da 

época da emancipação, do quanto foi difícil o que os emancipacionistas 

passaram, mas que graças a Deus conseguiram e hoje tem um município que 

não depende de outros municípios. Comentou sobre os deputados, que fica 

também feliz, pois receberam o assessor do deputado Jerônimo que veio trazer 

mais uma emenda de duzentos e cinquenta mil reais, livre. Falou das emendas 

que vieram de seu partido e dos demais partidos dos colegas, que fica feliz de 

tantas ajudas vindas. Comentou de ser favorável aos motoristas colegas da 

saúde, pois sabe que não é fácil, pois eles não param, e ainda acontece de ter 

pessoas falando mal. Disse que ainda quer em algum momento fazer uma 

belíssima homenagem ao pessoal da saúde, que estão lá se doando e são de 

coragem, enfrentando vários tipos de doenças. Fez agradecimentos a todos os 

trabalhadores da área da saúde. Falou que a saúde do município é um 

exemplo, onde sempre foi trabalho pelo bem da comunidade, onde sempre a 

saúde foi valorizada. Agradeceu também as demais secretarias pelos 

belíssimos trabalhos. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estarem todos 

juntos comemorando as festividades do município. Pediu a Deus que dê um 

bom tempo para que seja colhido o pouco soja que ficou 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: Um (1) Projeto de Lei: 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 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; Três (3) 

Indicações: Indicação n.º 04/2022 “que o Poder Executivo Municipal analise a 

possibilidade de utilizar os terrenos localizados na Rua Antônio Rodrigues de 

Matos, para a construção da Sede do Grupo dos Idosos”, com iniciativa da 

Vereadora Cleni de Fátima Rolim Siqueira; Indicação n.º 05/2022 “que o Poder  
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Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras realizem o cascalhamento 

na propriedade do Sr. Francisco Gutkoski”, com iniciativa da Vereadora Cleni 

de Fátima Rolim Siqueira; Indicação n.º 06/2022 “que o Poder Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Obras realizem a limpeza do Rio Lajeado 

Engenho, nas proximidades da ponte”, com iniciativa da Vereadora Cleni de 

Fátima Rolim Siqueira. 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 12 de abril 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. 
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