
 

 

 

ATA Nº 06 /2022 

Aos dezenove 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, Elésio Roberto da Silva, Jeferson Sedinei 

Moura da Silva, Jovelina Belter dos Santos, Roque Clairto da Silva e Veranice 

Santos. Constatou-se a ausência do vereador Edelvan Cossetim da Silva. 

Havendo quórum a Presidente invocou a Proteção Divina e 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 dispensou a 

palavra. A Vereadora Veranice Santos dispensou a palavra. 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 e saudou dona Sirlei. Desejou um feliz aniversário a Presidente, 

cheio paz, amor, saúde e que Deus ilumine seus passos e de sua família. 

Comentou sobre a compra dos equipamentos agrícolas expostos na frente da 

prefeitura, que acredita que certamente foram comprados com o dinheiro do 

financiamento que passou pela Câmara para ser aprovado, que é uma 

preocupação sua. Disse que falou com o Prefeito para dar um jeito de falar com 

o pessoal e ver o que está calçando para sair o asfalto. Falou que pelo tempo 

que está demorando para iniciar a obra e pela quantidade de implementos 

agrícolas comprados, dessa forma não saíra o asfalto, pois acredita que um 

milhão e meio não vai chegar, que é a sua preocupação esse atraso na obra. 

Disse que questionou o Prefeito também sobre a draga que ficou de vir, que o 

mesmo o respondeu que comprarão a draga que foi projetada na época. O 

vereador acha que mesmo assim a draga custará cinquenta por cento a mais 

do valor hoje, que sabe que a culpa não é do Prefeito, que foi algo mal 

projetado na época, por isso o atraso para a compra. Fez comentários das 

emendas, que quando vem, é feito uma faixa do deputado que enviou, que 

então o certo também seria, quando é comprado com o recurso do município 

ser colocado uma faixa, porque é interessante esclarecer a população. 

Comentou sobre a dengue na região, que em cidades próximas está bem 

preocupante pelo número de pessoas infectadas e finalizou agradecendo. O 

Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou a Presidente, aos demais colegas 

vereadores, aos funcionários e a dona Sirlei que veio acompanhar o seu 

marido. Comentou sobre a arrumação das estradas, que até mesmo foi  
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contratado mais caminhões para ajudar nos trabalhos, que a chuva que deu 

encheu de valetas nas estradas. Agradeceu pela colheita dos agricultores, que 

ninguém se machucou, onde ninguém teve maiores problemas além da 

estiagem. Disse que está saindo muito pouco produto e ainda o que sai é 

inferior, que as firmas até estão descontando pouco a seu ver, porque está 

uma porcaria, que tem que agradecer o pouco que veio, que foi o que sobrou. 

Falou da reunião que terão com o deputado Dirceu, o qual virá para o 

município amanhã e finalizou reservando o seu espaço. O Vereador Elésio 

Roberto da Silva saudou a Presidente, aos demais colegas vereadores, 

saudou aos funcionários da casa e a esposa do colega Roque, dona Sirlei. 

Parabenizou a Administração pela compra dos equipamentos agrícolas, que 

está muito bonito na frente da Prefeitura, onde todos que passavam 

comentavam e ficavam contentes com a aquisição, disse que a secretaria da 

agricultura foi contemplada com esses equipamentos, os quais são sempre 

bem-vindos e sempre necessários. Comentou sobre o convite da reunião com 

o deputado Dirceu. Falou sobre o seu partido ter se fundido com o PSL, e 

agora estão formalizando a formação do partido União Brasil no Inhacorá. 

Falou que o deputado Dirceu sempre foi muito comprometido, que 

independente do partido ajudou muito o nosso município. Comentou sobre 

esse ano ser um ano político, onde também está analisando o cenário, porque 

também se sentiu um pouco órfão, assim como os colegas do PTB. Relatou 

sobre o jogo que participou com o pessoal de Catuípe no sábado, onde 

elogiaram bastante a cidade de Inhacorá pelo seu desenvolvimento. Falou do 

quanto fica feliz de ouvir esses elogios dessas pessoas de fora. Agradeceu o 

espaço e desejou uma boa sessão a todos. 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 dona Sirlei que acompanha o colega Roque, a Eliane e aos 

demais funcionários da casa. Agradeceu a Deus por acalmar a chuva para o 

pessoal poder fazer a colheita da soja, que já estava estragando além de já ter 

sido pouca. Comentou das estradas, agradeceu o seu Déde, ao Vanderlei e 

sua equipe, que estão na batalha, porque as chuvas estragaram bastante as 

estradas, que estão horríveis, mas que graças a Deus estão todos trabalhando 

até nos finais de semana. Agradeceu também a Administração, Prefeito, Vice-

Prefeito e demais que trabalham na administração da prefeitura. Comentou dos 

maquinários adquiridos, que agradece, mas com a certeza que os vereadores 

também fizeram parte, sendo assim, todos merecem os parabéns. Comentou  
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sobre a vinda do deputado Dirceu, disse que é bom quando os deputados e 

candidatos vem para que sejam cobrados mais de perto e que espera que mais 

deputados venham para conseguirem verbas para o município. Finalizou 

desejando uma boa sessão a todos. A Presidente devolveu a presidência à 

vereadora Inês dos Santos Bueno. PERÍODO DA ORDEM DO DIA: Foi 

analisada a seguinte matéria: Uma (1) Indicação: Indicação n.º 07/2022 “que o 

Poder Executivo estude a viabilidade (com impacto orçamentário) de criar 

convênio com os alunos que fazem curso técnico fora do município para ajuda 

de custo com o transporte (deslocamento) dos mesmos”, com iniciativa do 

vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva. 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 maio 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                               DANIEL BERTOLDO STREIT                                                               
VEREADOR- PTB                                                             VEREADOR- PTB                                                                         
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