
 

 

 

ATA Nº 09 /2022 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, terça-feira, às 

dezoito 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 Veranice Santos saudou a Presidente, aos 

demais colegas vereadores das diferentes bancadas, aos funcionários e à 

Dona Sirlei. Comentou sobre a situação do poço aberto no Rincão dos Pires, 

do qual moradores lhe reclamaram que a água tem cheiro e gosto de óleo e 

questionou aos colegas se têm conhecimento disso. Após 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, aos funcionários da casa e à Dona Sirlei. Pediu votos de pesar à 

família de Valmor Alves e à família de Dona Valací Rebinski, pessoas queridas 

que nos deixaram. Fez comentários sobre o Governo Federal estar lutando 

para tirar o ICMS dos combustíveis e de senadores que tiveram a coragem de 

votar contra o povo. Falou sobre a ideia de um candidato que disse que os 

valores das emendas deveriam ser menores, pois assim o Governo reteria e 

ficava para o RPM. Finalizou agradecendo e desejando uma boa sessão. O 

Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou a Presidente, aos demais colegas 

vereadores, aos funcionários da casa e à Dona Sirlei. Comentou que foi 

questionado por melhorias nos Rincões. Disse que sempre tem algumas partes 

que tem que arrumar, pois foram bastante chuvas, as quais prejudicaram muito 

a agricultura. Relatou também dos problemas enfrentados por aqueles que 

trabalham com o leite e que solicitou também cascalhos em sua propriedade, 

pois está difícil chegar até os silos. Também fez comentários sobre as obras 

que estão andando na cidade e após finalizou reservando o seu espaço e 

desejando uma boa sessão a todos. O Vereador Edelvan Cossetim da Silva 

dispensou a palavra. O Vereador Elésio Roberto da Silva dispensou a 

palavra. O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou a Presidente, 

aos demais colegas vereadores, os funcionários da casa e à Dona Sirlei. 

Comentou sobre as estradas, que o pessoal da Secretaria de Obras tem que 

terminar primeiro a estrada do CRAS, devido a empresa que vem para arrumar 

o asfalto e que após isso serão arrumadas as estradas do interior. Falou sobre  



 

 

 

ATA Nº 09 /2022-FOLHA 02-CONTINUAÇÃO 

água do poço no Rincão dos Pires, disse que foram feitos testes, que 

constataram que na água há minério e que sim, é boa para saúde. Finalizou 

desejando uma ótima sessão a todos. A Vereadora Jovelina Belter dos 

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

funcionários da casa e à Dona Sirlei. Iniciou pedindo desculpas pelo atraso, 

disse que o motivo foi porque estava acompanhando sua filha no CTG. 

Comentou que nos dias 24 e 25 sua filha estará concorrendo na categoria 

dente de leite, representando o CTG em Santo Augusto e estendeu o convite 

para todos irem prestigiar a Prendinha Inhacorense. E finalizou desejando uma 

boa sessão a todos. O Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a palavra. 

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, aos demais funcionários 

da casa e à Dona Sirlei. Comentou das perdas no município e pediu votos de 

pesar às famílias do Sr. Pedro Strada, do filho do Marcelo Gonçalves, Valmor e 

Valací. Também comentou das crianças que estão hospitalizadas e pediu a 

Deus que as ajude, assim como as famílias. Falou que no posto de saúde 

estão com o Dr. Paulo atendendo todas as manhãs no lugar do outro médico 

que está de férias. Comentou que está ficando bonito o espaço do posto de 

saúde. Sobre as estradas do interior, disse que irá dar uma cobrada no 

secretário, pois o pessoal da Luminata também lhe reclamou que não está 

dando para passar. 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 e baixadas as seguintes 

matérias: Uma (1) Indicação: Indicação n.º 10/2022 “que o Poder Executivo 

Municipal, analise a possibilidade de realizar Concurso Público para os cargos 

de Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Dentista e Motorista”, com iniciativa 

do Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira; Um (1) Projeto de Lei: Projeto de Lei 

n.º 09/2022 “Altera a Lei Municipal n.º 636 de 11 de julho de 2012 que dispõe 

sobre a organização, funcionamento e atuação do conselho tutelar dos direitos 

da criança e do adolescente de Inhacorá, revoga leis que menciona e dá outras 

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

Redação. 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 28 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  
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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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JEFERSON SEDINEI MOURA DA SILVA                  JOVELINA BELTER DOS SANTOS                                                                                                       
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ROQUE CLAIRTO DA SILVA                                                  VERANICE SANTOS                                                    
1º SECRETÁRIO-PSB                                                           VEREADORA-PTB 
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