
 

 

 

ATA Nº 05 /2022 

Aos doze dias do mês de abril 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, Daniel Bertoldo Streit, Edelvan Cossetim da Silva, Elésio Roberto da 

Silva, Jeferson Sedinei Moura da Silva, Jovelina Belter dos Santos, 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 Elésio Roberto da Silva saudou a 

Presidente, aos demais colegas vereadores, saudou aos funcionários da casa, 

parabenizou a sua suplente e a do vereador Jeferson, pelos dias em que 

assumiu e fez um bom trabalho. Desejou boa noite ao Daniel, esposo da 

vereadora Jovelina e sua filha. Disse ser uma alegria imensa poder estar na 

casa revendo os colegas vereadores e dando continuidade aos trabalhos. 

Desejou uma Feliz Páscoa aos colegas, pediu que Deus abençoe a família de 

todos com muita saúde, muita paz, com Deus e Jesus no coração para que 

possam vencer todas as batalhas que ao longo desse ano com certeza terão 

que lutar para que as coisas boas possam acontecer, enquanto vereador, 

enquanto munícipe. Comentou da guerra da Ucrânia, que infelizmente a 

população civil é que está sofrendo, pediu a Deus por eles, que Ele estenda a 

sua mão poderosa sobre eles e que Deus tire do coração do presidente russo a 

maldade que ele tem. Falou do alto preço que todos estão pagando por essa 

guerra, que espera que as coisas melhores, através de diálogo e diplomacia. 

Agradeceu a Presidente pela oportunidade e desejou aos colegas uma 

excelente sessão. O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou a 

Presidente, aos demais colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao 

amigo Daniel e sua filhinha. Agradeceu a sua suplente por ter lhe representado 

e parabenizou pelo belo trabalho realizado pelas duas suplentes. Agradeceu 

pela chuva que acabou com a seca, mas que, porém, judia agora complicando 

de colher, disse que está sendo um ano bem complicado, com ainda mais essa 

guerra que mexe com a economia do mundo inteiro e o agricultor paga mais 

caro ainda a conta, com combustível e insumos. Comentou que nesse mês que 

ficou fora, sentiu falta dos debates com os colegas, das trocas de ideias, disse 

estar aí para isso, para tudo de bom que vier para essa casa tanto do executivo 

quanto dos próprios colegas, que vai estar apoiando, discutindo, para sempre 

achar uma melhor solução para tudo. Desejou uma Feliz Páscoa aos colegas e 

seus familiares e a toda a população e disse que torce para que espirito da  
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Páscoa tome conta daquele povo e pare um pouco com essa matança, que 

não é uma guerra e sim uma carnificina, onde o povo se defende dos ataques, 

que até o momento não teve uma explicação plausível do porquê. Finalizou 

desejando uma boa sessão a todos. A Vereadora Jovelina Belter dos Santos 

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

aos funcionários da casa, saudou a sua filha e seu esposo Daniel. Pediu que a 

Presidente encaminhe ao executivo sobre a rua da Joice, questionando se vão 

tomar alguma providência, porque tem bastante barro e poeira e os moradores 

tem se queixado bastante. Comentou que a rua foi aberta e mexida porque 

sairia o asfalto, mas que agora ficaram sabendo que não vai sair mais, que 

então se é certo que não sairá o asfalta na rua, esta terá que ser fechada e terá 

que ser feito o calçamento de novo para amenizar os problemas de quem mora 

no lugar. Relatou dos casos da dengue da região, que já sabem que tem casos 

no município. Comentou que tem uma parente sua que está internada desde 

sábado em estado grave, com um estado grave de anemia devido a dengue. 

Pediu então a comunidade, porque vê bastante terrenos abandonados com 

acúmulos de lixo, que limpem os seus terrenos para que não acumulem água 

para os mosquitos se proliferarem. Pediu para que cuidem e se organizem para 

que possamos passar por essa doença sem pegar. Desejou uma Feliz Páscoa 

com muita paz e que os corações das pessoas possam mudar com a 

ressurreição de Cristo e finalizou desejando uma boa sessão a todos. O 

Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a palavra. A Vereadora Veranice 

Santos saudou a Presidente, aos demais colegas vereadores das diferentes 

bancadas, aos funcionários, ao Daniel e sua filha Juliana. Desejou a todos uma 

Feliz Páscoa, disse que nesse mundo de guerra que estamos vivendo, que 

Deus possa abrir a cabeça dos governantes porque do jeito que tá os 

brasileiros não tem mais como viver, que é um momento bem difícil, porque 

primeiro veio a pandemia e depois as coisas se alastraram de um jeito que não 

tem mais como segurar. Disse ser uma vergonha as pessoas terem que hoje 

ter que parcelar para comprar um botijão de gás, sem falar do combustível. 

Falou de ficar admirada que há poucos anos atrás viviam fazendo greve com o 

valor do combustível e hoje parece tá tudo muito bom, que é algo que não dá 

para entender. Disse que espera que os governantes de todas as esferas 

façam a sua parte e olhem para os mais pobres, porque os pobres ficam cada 

vez mais pobres enquanto os ricos ficam cada vez mais ricos. Disse que são 

coisas que a deixa triste, pela situação de muitas pessoas que passam por 

necessidades. Falou que espera que as coisas melhorem nos próximos anos,  
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porque infelizmente não tem mais como o povo brasileiro viver. Comentou 

sobre as ruas que sabia que iria sair o asfalto, que se tiver que arrumar as 

ruas, a CORSAN tem que ressarcir para arrumar os buracos, falou que cabe 

aos vereadores fiscalizar para ver o que está acontecendo, porque os 

moradores e comerciantes não merecem isso. Relatou dos problemas que vive 

enfrentando com a companhia de água, que é uma vergonha. Disse se 

arrepender de ter ajudado aprovar a lei da CORSAN, porque todos estão 

pagando um preço muito caro por isso e que está decepcionada. Comentou do 

valor que foi liberado para o asfalto e questionou aos colegas sobre a draga 

que estava para sair para o município. Comentou que no curso em que 

participou falaram que o TCE está fiscalizando via satélite asfaltos e obras 

onde tiver, que é algo muito bom. Desejou a todos uma Feliz Páscoa, 

abençoada e disse que tem mais a agradecer do que a pedir, porque cada dia 

que acorda é uma vitória por estar com vida e saúde. Finalizou desejando uma 

ótima 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, saudou ao 

Daniel e sua filinha. Passou aos colegas sobre uma visita que fez com o colega 

Daniel em Independência, onde conversam com o sr. João Edécio, para tirar 

um parecer sobre como está a questão dos candidatos a deputados de seu 

partido, disse também que comentaram sobre o projeto do asfalto que liga os 

municípios e trocaram ideias sobre modificar a estrada, por ser muito ruim a 

subida para os caminhoneiros que passam pelo local todos os dias. Questionou 

aos colegas sobre sua dúvida quanto ao valor do projeto do asfalto. Comentou 

sobre o loteamento e o serviço da CORSAN, disse que foi um serviço mal feito, 

porque fizeram a rede de água atravessando os terrenos ao invés de fazerem 

seguindo as ruas, que foi um projeto mal projetado. Pediu para que a 

Presidente leve ao secretário de obras e a Administração sobre as estradas do 

interior que tem trechos que estão péssimos, e que acha que eles cometeram 

um erro bem grande quando patrolaram, sendo que a previsão era de bastante 

chuvas, fazendo perder todo aquele diesel utilizado. Disse que anos atrás na 

secretaria de obras, todos os dias tinham que olhar a previsão do tempo. 

Questionou sobre o projeto das agentes de saúde, como está o andamento, 

porque as pessoas estão perguntando. Informou aos colegas que o INSS 

colocou uma sala em Santos Augusto para títulos de perícias, e que também o 

hospital de Santos Augusto está com um aparelho de tomografia agora, o que 

é uma coisa boa, que facilita por ser é bem mais perto. Desejou uma Feliz  
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Páscoa aos colegas, familiares, funcionários e a população em geral do 

município, desejou que Deus derrame as melhores bênçãos nessa semana 

santa, pediu que aconteça só coisas boas para a população e finalizou 

agradecendo. O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou a Presidente, aos 

demais colegas vereadores, aos funcionários, ao Daniel e sua filha. Comentou 

sobre a rua em frente da Joice, que também já foi bastante cobrado, onde faz 

tempo que dizem que vai sair o asfalto, que acredita que são trechos que 

deveriam terminar. Falou dos valores que subiram bastante para a colocação 

do asfalto e questionou aos colegas como está o trecho da dona Anita que 

também ficou de sair. Comentou das estradas do interior, relatou da situação 

da estrada na frente do sr. Zeno Eickoff, onde tem um quebra–molas e formou 

um atoleiro que ninguém passa. Falou que muitas vezes são pedidos quebra- 

molas, mas que isso deve ser analisado o mérito da questão, porque isso gera 

uma série de outros problemas. Falou da emenda do deputado Moraes que vai 

vir, deputado que ficou de apoiar, mas que acaba de saber que ele saiu do seu 

partido, fez comentários do seu partido e do apoio aos deputados. Finalizou 

reservando o seu espaço. O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou a 

Presidente e aos demais colegas vereadores, convidou a todos para a festa da 

sua comunidade do Buricá, que será no dia vinte e dois de maio 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 aos colegas vereadores, a Eliane e aos demais 

funcionários da casa, ao Daniel e sua filha Juliana. Comentou sobre as 

estradas que viu que estão bastante estragadas, mas que no momento não 

tem muito o que fazer devido as chuvas. Disse que ligou para o seu Déde e 

para o Vanderlei, porque haviam estradas em que as famílias estavam sem 

saída, e que eles foram e deram uma arrumada, porém está bem ruim igual, 

que então espera que Deus libere, e dê uns dias de sol para poder arrumar as 

estradas e para que o pessoal da agricultura possa colher o pouco que sobrou 

da soja. Disse de colocar a fé em ação em coisas melhores. Pediu que todos 

se coloquem na presença de Deus nessa semana santa, pedindo aquilo que 

precisam para o dia-dia, a paz e a saúde. Falou da preocupação com a 

dengue, porque não tem medicações, disse que sua cunhada que trabalha em 

Boa Vista, foi contaminada com a dengue, falou que ficou bem complicado, 

agradeceu ao médico do posto e aos enfermeiros que tiveram bastante 

cuidado, desconfiaram que fosse dengue e então realizaram o teste. Disse 

para todos colocarem na presença de Deus para vir coisas melhores para o  
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mundo inteiro. Falou que esteve em conversa com o Prefeito e Vice-Prefeito, 

os quais prometeram que virão no mês de maio na sessão, para que os 

vereadores façam suas perguntas e finalizou agradecendo o seu espaço. 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) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 22/2019 

“Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Inhacorá 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 006/2022 “Cria rubrica no orçamento vigente, suplementa 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. 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 19 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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