
 

 

 

ATA Nº 07 /2022 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, sexta-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: 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, aos funcionários da casa, ao Vice-Prefeito, ao Teixeira, a sra. Sirlei 

e ao Sr. Antônio Vargas. Em nome das mulheres presentes, deixou os 

parabéns às mães, pela passagem do dia das mães, dia oito passado, disse 

que são todas batalhadoras das famílias, que são sempre a porta voz da casa 

e que merecem todos os dias serem lembradas. Comentou sobre o governo ter 

aprovado o piso salarial dos técnicos de enfermagem, falou que veio em boa 

hora, pois são uma classe que deixam suas famílias para cuidar da família dos 

outros, tratando a vida de muitas pessoas. Relatou dos próprios funcionários do 

município, técnicos, auxiliares e enfermeiros que não medem esforços nos 

seus atendimentos e que todos devem parabenizar o dom dessas pessoas 

para trabalhar na enfermagem. Parabenizou as enfermeiras e técnicas pela 

passagem do seu dia, disse que o mês de maio, é um mês muito importante e 

finalizou agradecendo. O Vereador Daniel Bertoldo Streit dispensou a 

palavra. O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou a Presidente, aos 

demais colegas vereadores, ao Vice-Prefeito Manão, ao Teixeira, a funcionária 

Eliane, a Sirlei e ao Sr. Bigode. Agradeceu em nome do Vice-Prefeito, às 

explicações dadas pela administração. Comentou que está sendo bem 

conduzido, o que prova que a união faz a força. Falou das coisas que ainda 

estão por chegar e dos planos para os próximos anos. Pediu ao Manão para 

encaminhar ao Secretário Déde agradecimentos por ter arrumado em frente a 

igreja, na qual terá festa no próximo dia vinte e dois. Agradeceu também a 

todos que contribuíram com a lista e convidou para a festa da comunidade, que 

será a primeira no município após a pandemia. Falou de alguns casos de covid 

que voltaram a ter no município, que espera que não venham com a mesma 

intensidade, pediu que Deus proteja a todos e finalizou agradecendo. O 
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Vereador Elésio Roberto da Silva saudou a Presidente, aos demais colegas 

vereadores e aos funcionários. Agradeceu pela explanação e pela presença do 

Prefeito, Vice-Prefeito e da secretária Danieli. Falou da importância da união e 

os recursos que Inhacorá está conquistando para a comunidade e que isso a 

comunidade só tem a agradecer, porque isso só traz o desenvolvimento. 

Parabenizou pela condução da questão da cesta básica, e do asfalto que saiu, 

disse que tudo isso são resultados positivos para a comunidade. 

Cumprimentou e agradeceu pela presença do Teixeira, da Dona Sirlei e do Sr. 

Antônio Vargas. Parabenizou ao patrão pelo baile que saiu no CTG, que foi um 

bailão, com o povo animado e com saudade e finalizou agradecendo. O 

Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou a Presidente, aos demais 

colegas vereadores, em nome do Vice-Prefeito cumprimentou a todos os 

presentes e em nome da funcionária Eliane, cumprimentou a todos os 

funcionários. Agradeceu a todos pela presença de quem pode ir ao baile e 

agradeceu a Deus por ter ocorrido tudo bem. Disse que foi um baile grande, 

agradeceu a toda equipe que ajudou na organização e convidou desde já a 

todos para o próximo baile no mês de outubro que terá Chiquito e Bordoneio. 

Comentou que há pessoas até de Chiapetta pedindo para se associarem ao 

CTG, porque viram que o tradicionalismo é forte e que o CTG está forte. 

Agradeceu a todos mais uma vez e finalizou desejando uma ótima sessão. 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, as funcionárias Eliane e Raquel, aos visitantes, 

Prefeito, a Dani, ao Vice-Prefeito, a seu esposo, dona Sirlei e ao Sr. Antônio. 

Comentou das explicações, as quais precisavam ouvir, disse que sai feliz, pois 

ouviram as explicações desde as cestas básicas que foi bem explicado. 

Agradeceu a Deus que deu tudo certo com a questão das cestas básicas, que 

quem se inscreveu pode ganhar. Agradeceu a Administração pelo trabalho que 

está sendo realizado, por terem vindo e deixado as coisas bem claras para 

todos e finalizou. A Presidente devolveu a presidência à vereadora Inês dos 

Santos Bueno. PERÍODO DA ORDEM DO DIA: Foram analisadas, baixadas e 

votadas as seguintes matérias: Duas (2) Indicações: Indicação n.º 08/2022 

“que o Poder Executivo Municipal celebre um convênio com o Instituto Geral de 

Perícias – IGP, para confecções de carteiras de identidade dentro do município 

de Inhacorá”, com iniciativa do vereador Arnaldo Mariano de Oliveira; 

Indicação n.º 09/2022 “que o Poder Executivo Municipal revise a Lei n.º 

846/2021 de 22 de julho de 2021 que “Institui o Programa de Desenvolvimento  
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Sustentável de Inhacorá – PRODESI e dá outras providências”, para alterá-la 

visando melhores incentivos para as empresas com interesse de se instalarem 

na área industrial do município de Inhacorá, com iniciativa do vereador Arnaldo 

Mariano de Oliveira; Três (3) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 07/2022 

“Institui o regime de sobreaviso e parcela indenizatória para servidores efetivos 

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

Finanças e Tributação; Projeto de Lei n.º 08/2022 “Estabelece o Plano de 

Carreira do Magistério Público do Município de Inhacorá, institui o respectivo 

quadro de cargos e funções 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 039/2021 “Dispõe sobre o 

Sistema Municipal de Cultura do Município de Inhacorá, e dá outras 

providências”, o qual estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, 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 24 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.                                                                             
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