
 

 

 

ATA Nº 08 /2022 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 Roque Clairto da Silva saudou a Presidente 

e aos demais colegas vereadores de todas as bancadas. Comentou de a casa 

estar cheia. Em nome do Vice-Prefeito e dos Secretários, Marisa e Ademar, 

cumprimentou a todos os presentes, professores e funcionários do município, 

desejando-lhes também as boas-vindas. Transmitiu a comunidade o convite do 

Pastor Walmir Ferraz e finalizou reservando o seu espaço e desejando uma 

boa sessão a todos. A Vereadora Veranice Santos saudou a Presidente, aos 

demais colegas vereadores das diferentes bancadas, saudou a Secretária da 

Educação, Marisa e a comunidade escolar presente. Disse que é uma 

satisfação e um orgulho tê-los junto. Comentou que vê que governantes 

sempre dizem que a comunidade escolar é prioridade, mas que às vezes não é 

bem assim, que então fica faceira e orgulhosa quando vem para esta casa um 

projeto que era do anseio da comunidade escolar. Falou de ser favorável ao 

projeto e da importância que ele tem. Relatou das dificuldades enfrentadas 

pelas professoras, deu os parabéns ao Prefeito por ter enviado o projeto, deu 

os parabéns também a Secretária da Educação, comentou que é algo de suma 

importância a comunidade escolar. Deixou o convite a comunidade para se 

fazerem presentes mais vezes nas sessões, para acompanharem os trabalhos 

dos vereadores. Finalizou reservando o seu espaço e desejando uma ótima 

sessão a todos. O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou a 

Presidente, aos vereadores de todas as bancadas e aos funcionários da casa. 

Falou de ficar feliz por tantas pessoas estarem presentes na sessão e 

parabeniza a todos por tirarem esse tempo para acompanhar os trabalhos. Em 

nome da Secretária da Educação, agradeceu a presença de todos. Agradeceu 

também a presença do Vice-Prefeito. Comentou sobre os salários dos 

professores, que acompanhou nos noticiários como foi o processo, quando 

mesmo o Governo Federal querendo aumentar, haviam municípios que não 

concordavam, que até mesmo a FAMURS apoiava os municípios para não 

efetuar o aumento. Falou das dificuldades enfrentadas pelos professores, de  
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todo trabalhado que é realizado. Disse que o Plano de Carreira veio em boa 

hora. Falou da importância do professor, que não existe profissão no mundo 

que não passe por uma sala de aula, que por isso tem que ser valorizado sim. 

Disse que a pessoa que é hoje, é pelo o que os seus pais e professores lhe 

ensinaram. Parabenizou aos professores e finalizou agradecendo o seu espaço 

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

demais colegas vereadores e aos funcionários da casa. Cumprimentou ao 

Vice-Prefeito Emerson, a Secretária Marisa, o Secretário Ademar, demais 

professores e motoristas da escola. Relatou que participou por alguns anos do 

conselho da escola, onde sempre comentavam a respeito do Plano de Carreira, 

que era um sonho para a Secretária que isso fosse realizado. Disse que em 

conversa com a Secretária, viram que o piso ainda não tinha se igualado 

conforme o federal, e que agora, depois desse projeto, felizmente vai dar tudo 

certo e será bem melhor que era. Comentou de todo trabalho dos professores 

que sempre acompanhou, da base boa que seus filhos tiveram na escola, disse 

que só tem agradecer pelo período em que seus filhos estiveram lá e que 

espera que seja cada vez melhor para as crianças que estão lá e para aquelas 

que irão chegar. Disse que quem ganha com o projeto é o município e a 

educação. Deu os parabéns ao Prefeito e Vice-Prefeito que abraçaram a causa 

junto com a Secretária. Falou que agora tudo começa a melhorar e a fluir 

melhor, que pensa que também tem outras áreas que precisam de um plano de 

carreira parecido, como na área da saúde, que seria de grande valia. Disse que 

só tem a agradecer e que seu voto sempre será favorável ao quadro de 

professores e à melhor educação para o município e finalizou agradecendo seu 

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

demais colegas vereadores, em especial saudou aos professores e servidores 

da escola. Saudou aos motoristas, a Secretária Marisa, ao Luciano motorista 

da saúde, a comunidade e ao Secretário da Agricultura. Comentou do piso 

salarial, disse que também é professor, formado em Licenciatura da 

Computação, falou que todos os professores merecem aplausos, porque 

sempre viu, que os professores também são pais, porque educam e criam as 

nossas crianças. Disse que infelizmente estão diminuindo a quantidade de 

professores devido a desvalorização da profissão, que antigamente era muito 

mais valorizado que agora. Relatou dos trabalhos realizados e de quão 

merecido é o aumento salarial, porque todas as profissões passam pelos 

professores. Comentou também sobre os motoristas, da responsabilidade de 

carregar as crianças e deu os parabéns ao pessoal da Educação. Pediu para  
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que todos continuem realizando seus trabalhos como estão e que sigam 

estudando, para que possam seguir no plano de carreira e finalizou 

agradecendo o espaço. O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou a 

Presidente, todos os colegas vereadores de todas as bancadas e aos 

funcionários casa. Cumprimentou a todos os presentes, professores, motoristas 

e a Secretária Marisa, que ontem em reunião esclareceu muitas questões, que 

foram de grande importância. Disse que o Plano de Carreira vem para 

estabilizar, melhorar e valorizar a classe, que sabe que com o passar dos anos 

teve uma defasagem muito grande, que acreditava que ao longo desta gestão 

a Administração vai conseguir, a medida do possível, melhorar os salários de 

todos os servidores públicos, que merecem também. Parabenizou ao Vice-

Prefeito que também esteve presente na reunião ajudando no que diz respeito 

a conduzir os trabalhos e a trocar ideias nesse projeto e também nos outros 

projetos, e assim conseguiram fazer um apanhado e um estudo no que é 

possível. Comentou que se sabe, que não está só nas mãos do Prefeito e do 

Vice-Prefeito, em querer melhorar as condições salariais, mas que existe a 

questão orçamentária do município, a arrecadação que o município tem e o 

repasse do Governo, então que tem tudo que ser analisado, pois não está só 

na vontade do gestor. Parabenizou e agradeceu a presença do Secretário da 

Agricultura. Falou da valorização dos monitores no Plano de Carreira, do 

quanto tem que ser valorizada a profissão de professor e da eterna gratidão 

que tem a esses profissionais. Finalizou agradecendo a presença de todos e 

desejando uma boa sessão. O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva 

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

em nome do Vice-Prefeito, do Secretário Ademar e da Secretária Marisa 

cumprimentou a todos os presentes. Falou da alegria de ter todos presentes. 

Parabenizou a Secretária Marisa, porque sabe como foi difícil elaborar o Plano 

de Carreira, do tempo gasto em reuniões e comissões, porque não é simples, 

pois a cada ano muda o orçamento do município. Disse ser um orgulho poder 

votar esse projeto e que é um dever votá-lo, porque isso é uma conquista de 

todos, apesar de se querer um pouco mais, mas a lei do orçamento impede, 

chegando assim a esse consenso, que disse acreditar, ter ficado bom para 

todo mundo. Comentou que Inhacorá está vivendo um momento diferente, na 

história de Inhacorá, e que quando todo mundo caminha para o mesmo lado as 

coisas funcionam, tudo está andando, projetos, obras e recursos vindo. Falou 

que quando as coisas estão andando a tendência é melhorar. Parabenizou a  
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todos pela conquista, aos colegas, e disse que esse projeto é merecimento, 

que é uma obrigação dos vereadores aprovar esse projeto e finalizou 

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

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

funcionários da casa, ao Vice-Prefeito, ao Secretário Ademar, a Secretária 

Marisa e em nome da Secretária da Educação cumprimentou aos demais 

presentes. Comentou que é um dia de felicidade, porque como estudou na 

escola, sempre escutou dos anseios dos professores, que eram 

desvalorizados, da carga horária e dos salários baixos. Falou do trabalho que 

todos os professores tem com as crianças, que ficam mais tempo com eles, do 

que os pais. Comentou da importância da profissão, e de como fica feliz com o 

projeto, que fica emocionada por ver os professores presentes, uns que foram 

seus professores e que são de suas filhas hoje. Agradeceu pela dedicação, 

carinho e ensinamento que lhe passaram um dia e que continuam passando. 

Disse que é totalmente favorável ao projeto e deu os parabéns a todos. 

Enfatizou que sempre, como vereadores, trabalharão para a valorização de 

todas as classes, que se dedicam aos munícipes e finalizou agradecendo o seu 

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, a funcionária Eliane e aos 

demais funcionários da casa. Saudou em especial a comunidade presente, 

disse ficar feliz de saber que não vem para discussão, mas sim para uma coisa 

maravilhosa que é ajudar a todos. Agradeceu de coração a todos, a Secretária 

e ao Vice-Prefeito que estiveram na reunião, na qual deixaram bem claras nas 

explicações o porquê que todos merecem. Agradeceu aos motoristas, ao 

Diretor dos Transportes, Ivo, que batalham no dia-a-dia, que estão sempre 

dispostos, fora de hora, quando é preciso. Agradeceu a Diretora da Creche, 

Prof.ª Nega, a Diretora da escola Visconde, Prof.ª Rúbia e a todas as 

professoras que fazem um bom trabalho. Disse que é isso que os vereadores 

estão aplaudindo, e que com certeza o voto é favorável, pois se pudessem 

fazer mais, fariam mais. Falou do compromisso dos professores e das 

dificuldades da profissão, do carinho que tratam as crianças. Disse aos 

professores que podem contar com os vereadores, que no que precisar fazer, 

podem vir e conversar. Comentou de o Vice-Prefeito ter estado presente na 

reunião das comissões, disse que isso que é preciso, como a Marisa que 

prestou explicações, ajudando. Parabenizou ao Prefeito, Vice-Prefeito e a 

todos pelo projeto. Fez saudação ao filho do colega Daniel presente, disse que  
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espera que os jovens venham a participar mais, e também ajudar a 

desenvolver o município. Agradeceu a presença de todos e finalizou desejando 

uma boa sessão. A Presidente devolveu a presidência à vereadora Inês 

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

votadas as seguintes matérias: Um (1) Requerimento: Requerimento n.º 

03/2022 “que seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a fim de que 

sejam enviadas para esta casa Legislativa informações sobre o Projeto de Lei 

n.º 004/2022, que cria os cargos de Agente de Saúde e de Endemias”, com 

iniciativa do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Ver. 

Roque Clairto da Silva; Três (3) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 022/2019 

“Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Inhacorá e dá 

outras providências”, o qual estava baixado na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação e na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde 

recebeu parecer favorável das Comissões, foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade dos votos. Projeto de Lei n.º 07/2022 “Institui o regime de 

sobreaviso e parcela indenizatória para servidores efetivos 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 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 estava baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu 

parecer favorável das Comissões, 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 14 de junho às 18h: 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                                                                         

                                                                                                                                               
EDELVAN COSSETIM DA SILVA                                  ELÉSIO ROBERTO DA SILVA                                                                                                                                                                                        
2º SECRETÁRIO - PP                                                                VEREADOR – DEM 



           

 

 

ATA Nº 08 /2022-FOLHA 06-CONTINUAÇÃO 

 

 

 

JEFERSON SEDINEI MOURA DA SILVA                  JOVELINA BELTER DOS SANTOS                                                                                                       
VEREADOR – PSD                                                VICE-PRESIDENTE - PSB                                         

 

                                                                                                                                           

ROQUE CLAIRTO DA SILVA                                                  VERANICE SANTOS                                                    
1º SECRETÁRIO-PSB                                                           VEREADORA-PTB 

 

  INÊS DOS SANTOS BUENO                                                                                                

PRESIDENTE- PP 


