
 

 

 

 

ATA Nº 10 /2022 

Aos vinte e oito 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: O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou a 

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

Fez agradecimentos às pessoas que estavam escutando, falou da importância 

de as pessoas terem a oportunidade de assistirem ao vivo a sessão ou até 

mesmo, as que perderam, assistirem em outro momento os pronunciamentos 

dos vereadores. Comentou que já várias pessoas haviam lhe cobrado do 

porquê as sessões pararam de ser transmitidas via rádio. Disse que dessa 

maneira é de grande valia, porque as pessoas acompanham os projetos e os 

trabalhos dos vereadores. Relatou que hoje, juntamente com os colegas Daniel 

e Vere fizeram uma visita à Secretária da Educação, Marisa Moura, onde 

conversaram sobre os andamentos das obras na escola. Disse que foram ver 

em quem pé está a obra, pois sabem da preocupação da Secretária em 

aprontar a obra, devido a dificuldade de espaço. Comentou que a Secretária 

disse que a primeira etapa ficará pronta em agosto, segundo a promessa da 

construtora, e que acontecerá em três etapas, parabenizou a secretária, pois 

estão se empenhando para a realização da obra. Pediu a Presidente para 

cobrar ao Prefeito, pois foi procurado por alguns agricultores que não estão 

recebendo a cesta da defesa civil. Relatou de um caso em uma propriedade 

com quatro moradias em que um não ganhou, porque não pode ir se inscrever. 

Disse que acredita que a Administração não deveria deixar agricultores de fora 

por pouca coisa, pois o município é pequeno e todos sabem quem é agricultor 

e quem não é. Falou que essa situação de deixar pessoas de fora fica chato. 

Parabenizou a filha da colega Jovelina, que ficou como segunda prenda, na 

categoria dente de leite da vigésima região. Finalizou agradecendo. O 

Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou a Presidente, aos demais colegas 

vereadores e aos funcionários da casa. Parabenizou a filha da vereadora 

Jovelina pela conquista, falou que sabe do quanto é sofrido, pois teve seu filho 

também que já concorreu, relatou da angustia, nervosismo e da caminhada  
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grande que é para conseguir uma vaga na vigésima região tradicionalista. Deu 

os parabéns também ao CTG e a todos os envolvidos, responsáveis por levar 

ela lá. Parabenizou a Administração pela cidade estar virada em um canteiro 

de obras, onde tem duas ruas sendo pavimentadas e ainda um bom trecho a 

ser feito, obras essas, que estavam sendo muito aguardadas por todos do 

município, disse que a cidade está cada dia melhor com essas obras que estão 

acontecendo. Disse que a união faz a força, que então é o que está 

acontecendo aqui na cidade. Comentou das estradas que estragaram bastante, 

devido as chuvas. Disse que recebeu algumas reclamações sobre alguns 

acessos, mas que entende que não é o momento de cobrar os secretários 

porque não dá muitos dias de sol e já vem chuvarada de novo. Falou que na 

medida do possível com o passar dos dias vão ir arrumando e que os 

vereadores vão estar acompanhando. Se colocou a disposição no que for 

preciso. Disse que os agricultores já vem sofridos pela questão da estiagem e o 

que veio para amenizar foi a cesta básica e que não sabe bem ao certo porque 

alguns não receberam, mas que acha que tem que dar todo o respaldo e 

atenção aos agricultores do município e principalmente as estradas que todo 

mundo ocupa. Relatou sobre a visita que fizeram à Secretária Marisa Moura, 

na qual foram muito bem recebidos, conversaram sobre as aulas, que os 

alunos ainda estão meio apertados, mas que até agosto será entregue a 

primeira etapa das construções, o que já começa a melhorar as condições para 

trabalhar com os alunos. Comentou que a tarde foram fazer uma visita nas 

obras da escola, onde a Secretária explicou sobre o projeto, o qual ficará muito 

bonito. Falou que visitaram também a creche, na qual viram os brinquedos e 

que as crianças são muito bem atendidas. Parabenizou a Presidente, pois 

agora podem falar melhor com os munícipes através do You Tube, onde ficará 

gravado, então se alguém não pode assistir no dia, poderá assistir depois e 

todas as sessões daqui para frente serão desse jeito. Disse que irão procurar 

um repertório bom para trazer à população e o que não for do agrado de cada 

um, estarão à disposição para qualquer reclamação, para irem junto nas 

secretarias e também aceitarão sugestão no que for necessário daqui para 

frente. Finalizou reservando o seu espaço e desejando uma boa sessão a 

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

colegas vereadores e aos funcionários da casa. Saudou em especial ao 

pessoal que estava acompanhando pelo You Tube, onde viu que quatorze 

telespectadores assistiam ao vivo. Falou do quanto é bom, pois é um jeito de  
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aproximar a comunidade dos projetos e do que a Prefeitura e a Câmara estão 

fazendo e buscando para a comunidade. Parabenizou ao pessoal das obras, 

disse que maior parte do que está acontecendo no Inhacorá, quem está 

fazendo é o pessoal das obras, que é um belíssimo trabalho, que até mesmo 

com chuva estavam no asfalto tapando os buracos. Relatou que visitou na 

semana passada o Posto de Saúde, o qual está passando por obras, que 

conversou com a Secretária de Saúde, a qual lhe passou de como vai ficar, 

que terá um espaço para o NAAB e contará com uma piscina para fisioterapia. 

Disse que o pessoal da Saúde está de parabéns. Comentou de a cidade 

parecer um canteiro de obras, dos asfaltos, uma baita conquista a comunidade, 

de quase um quilômetro de asfalto, onde os vereadores também tem que ser 

valorizados, pois aprovaram o repasse, assim como, Prefeito, Vice e 

Secretários, todos que participam da Administração. Disse que é um asfalto 

que vai de encontro a comunidade, onde daqui uns anos toda a cidade terá 

asfalto. Relatou de todas as obras que estão acontecendo e disse que tem que 

dar os parabéns a todos os envolvidos, que de uma forma ou outra estão 

pensando sempre na melhoria da comunidade, sem contar a parte dos 

deputados que encaminham as emendas. Falou que é claro que quando tem 

obra, tem barro e poeira, assim pediu calma a todos e calma com o pessoal da 

secretaria de obras, porque é preciso fazer isso para melhorar as coisas. E que 

nesse sentido também está o interior, onde choveu o mês inteiro e não teve 

como a patrola já estar na estrada no dia seguinte após a chuva. Disse que o 

pessoal da secretaria, onde está seco, estão indo, que todos tem que ter 

paciência, pois chuva é Deus quem manda. Comentou que o Presidente do 

CMD, Felipe Hermes, está em Porto Alegre, pois Inhacorá foi inscrito no evento 

estadual de futebol amador, o qual trará grande visibilidade para o município. 

Comentou sobre o ICMS que na semana passada foi reduzido, que é para fixar 

em 17%, fazendo reduzir o preço dos combustíveis, então deixou sua 

indignação porque o Governador não baixou ainda. Deixou um salve aos que 

estavam assistindo, pessoal do Buricá, Prefeito, Vice, Secretários, servidores e 

a comunidade em geral. Disse que hoje quem está de parabéns por ver uma 

cidade crescendo, se desenvolvendo, é a comunidade, que acreditou em cada 

um que está aqui hoje e no pessoal que está na Prefeitura. Pediu para que 

acreditem nos vereadores, que o respaldo vai vir, porque a vontade de fazer 

todos tem. Finalizou agradecendo a Presidente e reservando o seu espaço. O 

Vereador Elésio Roberto da Silva saudou a Presidente, aos colegas  



 

 

 

 

ATA Nº 10 /2022-FOLHA 04-CONTINUAÇÃO 

vereadores das demais bancadas e aos funcionários da casa. Agradeceu a 

comunidade, aos internautas que estavam assistindo, agradeceu pela 

audiência e disse que é grata a satisfação de poder estar falando ao vivo. 

Disse que está sendo divulgado e aos poucos o pessoal vai sabendo que 

podem assistir pelas redes sociais, pelo canal do You Tube, e se alguém que 

queira assistir outro dia poderá acessar. Falou de ficar agradecido, pois é mais 

um espaço para a comunidade. Relatou sobre a grande satisfação que tem, 

pelo grande canteiro de obras que o município se transformou. Falou da grande 

contribuição que teve essa casa, dos nove vereadores indo atrás de seus 

deputados, buscando e pedindo emendas, onde destaca as dos asfaltos que já 

aconteceram e estão acontecendo, reformas e aquisição de áreas, como a 

aquisição do campo do Guarani, que não foi com emenda, foi com recurso 

próprio, aquisição para obras no posto de saúde e reforma do ginásio. 

Comentou então, que são várias obras e melhorias que estão acontecendo e a 

comunidade está vendo e que isso é graças a união, onde as brigas do 

passado foram deixadas de lado e se buscou o consenso, que graças à Deus 

as coisas estão acontecendo, onde no passado isso não se via e a comunidade 

perdeu muito com essas guerras políticas do passado. Falou que o hoje é 

bonito de se ver, e pelo hoje, pelo presente sendo bem feito e bem alinhado, 

através das lideranças e da comunidade, para que o Inhacorá cresça e 

prospere, porque quem ganha é toda a comunidade, são todos, os vereadores, 

secretários, Prefeito, Vice, e isso é fruto da união, do bom trabalho de todos, 

onde todos estão voltados em somar forças nesse trabalho bonito que tem sido 

feito. Parabenizou a todos os secretários que se empenham e estão ao lado da 

comunidade, ajudando a comunidade. Comentou das estradas, do que o 

colega Dan havia citado, que os agricultores precisam de estradas boas, mas 

que a chuva vem e acontecem danos, que aí às vezes é melhor chuva do que 

a seca que tiveram, fazendo perder quase toda a produção de soja, então pede 

a Deus cada vez por dias melhores e que as pessoas de bem, que fazem o 

bem para a comunidade que continuem nessa luta, porque vale a pena. 

Comentou do 14º encontro do ERCO 2022, que é um encontro regional de 

controle e orientação do Tribunal de Contas, da importância de participar. E 

finalizou agradecendo e desejando uma boa sessão a todos; O Vereador 

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

vereadores, os funcionários da casa, em especial às pessoas que e assistiam 

de casa. Disse ser uma satisfação saber que estão acompanhando o trabalho e  
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que espera que cada vez mais tenha mais público. Usou as palavras do colega 

Nardo, que estão aí para receber sugestões e críticas. Disse que sabe que 

ninguém é perfeito, que sempre tentam fazer pelo melhor, mas às vezes 

acabam cometendo algumas falhas, e falou que estarão junto à comunidade 

para cobrar as melhorias que o município precisa. Parabenizou por tudo que 

está sendo feito em relação as obras na cidade. Disse que só quem mora no 

Inhacorá sabe do salto que Inhacorá deu nos últimos anos e isso graças a 

união de todos os partidos, porque não teve partido que não trouxe emendas, 

que todas as rixas que tinham ficaram para trás e isso só comprova que estão 

no caminho certo. Retificou que a reforma do Ginásio Municipal não foi de 

emenda, mas sim de um recurso do Estado, das Secretarias de Esportes do 

Estado, onde o Deputado Danrlei era Secretário. Destacou para a comunidade 

que o município de Inhacorá foi o único município da região que conseguiu 

todos os Projetos Avançar do Governo do Estado, os projetos que foram 

lançados pelo Governo, Inhacorá elaborou o projeto e conseguiu e isso só 

mostra a competência e a capacidade da equipe, da Secretária Dani da 

Administração que elabora os projetos, pois todo mundo sabe do quanto é 

difícil conseguir esses recursos, pois geralmente eles mandam em cima do 

prazo,  e dá correria e dá trabalho, que a equipe muitas vezes fora de hora se 

reunia para entregar os projetos, e o resultado está aí. Disse que isso é motivo 

de orgulho e não tem como não parabenizar a Administração por isso. 

Parabenizou a colega Jovelina pelo título da prendinha Jujú. Falou que, como 

Patrão do CTG, se sente muito honrado em ela estar representando e ter 

ficado como a 2ª Prenda da Região Tradicionalista, pois sabe do quanto é 

difícil conseguir uma faixa. Relatou sobre a apresentação brilhante dela e do 

equívoco de um jurado com uma nota, disse que tem a certeza que se ela 

continuar nesse caminho, ela irá conseguir a faixa de primeira prenda. 

Parabenizou a Comunidade São João Batista pela festa de domingo e a equipe 

pelo sucesso da festa. Agradeceu ao público, a Administração pelo trabalho 

que vem realizando e aos colegas pelo empenho em ir atrás dos recursos. 

Finalizou reservando o seu espaço e 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 e a todos os 

telespectadores. Comentou que a transmissão é muito boa para os vereadores, 

pois eram cobrados pela população para que fosse transmitido no rádio ou em 

outros lugares e agora todos podem assistir de casa. Parabenizou a  
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Administração, em especial a Secretaria de Obras pelas movimentações que 

estão fazendo no asfalto. Comentou sobre a segunda etapa do Pavimenta que 

chegou, na qual vai sair a segunda etapa do asfalto na Rua Ibanez Rolim, o 

que é muito bom e é o sinal que as coisas estão andando, que coisas estão 

indo para o lado certo, para o bem do município. Solicitou a Presidente para 

perguntar a Administração sobre as placas colocadas na Rua Ibanez, se já 

estão valendo para os caminhões não passarem, pois já teve cobranças de 

alguns pais, que os caminhões continuam passando e bastante rápido. Disse 

estar emocionada em ouvir falarem de sua filha, agradeceu a toda patronagem 

do CTG Hermagoras Rolim, a todos que se empenharam, que se envolveram 

em realizar o sonho de sua filha e a ajudaram a chegar onde ela chegou, que 

só quem é pai e mãe sabem da felicidade em ver o sorriso no rosto de um filho, 

principalmente quando desde pequeno vê que era um sonho para ela. Disse 

que isso não tem preço e nem dinheiro que pague. Agradeceu a Deus por ela 

ter conseguido a faixa de segunda prenda e disse que eternamente ela será a 

sua primeira prendinha. Emocionada finalizou reservando o seu espaço e 

desejando uma boa sessão a todos. O Vereador Roque Clairto da Silva 

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

aos funcionários da casa e também em especial a comunidade de Inhacorá 

que assistia pela You Tube. Comentou sobre a apresentação da filha da colega 

Jovelina, na qual não teve quem não se emocionou ao assistir. Disse que a 

maneira como ela se apresentou foi fantástica, que é uma menina de ouro e 

parabenizou Jovelina e seu esposo, que ela terá um grande futuro. Falou das 

obras na cidade, do asfalto que já estavam esperando, o qual não veio através 

de emenda parlamentar, mas sim através de um financiamento com o 

BADESUL, aprovado nessa casa, a qual era uma promessa do Prefeito e Vice, 

onde os vereadores seriam os responsáveis pela obra. Disse que pedirá a 

Presidente para os nove vereadores tirarem uma foto no local quando a obra 

ficar pronta. Comentou também de estarem brigando para que venham 

recursos para moradias para os munícipes, que acha que também seria muito 

importante, então pediu que a partir de agora na busca de recursos também 

seja feito umas moradias, assim como foi feito em outros mandatos. Finalizou 

desejando uma boa sessão a todos e deixando um forte abraço a toda a 

comunidade. A Vereadora Veranice Santos saudou a Presidente, aos demais 

colegas vereadores das diferentes bancadas e aos funcionários. Parabenizou a 

Presidente pela iniciativa de transmitir as sessões. Mandou um abraço a todos  
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os internautas e disse que a hora quiserem vir casa para assistir pessoalmente 

serão todos bem-vindos, que é um prazer tê-los aqui. Parabenizou a colega 

Jovelina, disse que queria muito ter ido, porque é uma pessoa que gosta 

também, que seu filho também já participou e a mesma emoção já sentiu. 

Disse que é um orgulho para a cidade, que o CTG Hermagoras Rolim é muito 

bem representado por essas pessoas, que é por amor, porque gostam desde 

pequeno. Deixou um abraço e desejou sucesso a filha de Jovelina, que ela siga 

em frente, que com certeza se ela tem um sonho de chegar até o Estado, ela 

vai chegar e parabenizou também ao Patrão do CTG. Comentou sobre a festa 

da comunidade São João Batista, parabenizou a toda equipe que organizou, 

que foi muito bem organizado, com bastante gente, assim disse ficar feliz, pois 

o povo estava com sede de festa. Então deixou os parabéns a todas as 

pessoas que estavam lá trabalhando, disse que na medida do possível sempre 

está colaborando com as comunidades. Relatou que apesar de não ter nascido 

em Inhacorá, veio pequena morar no município e desde então, sempre 

pensava em ver o município uma cidade, e que hoje pode ver que aquilo que 

pensava desde pequena, pode-se dizer que é realidade, uma cidade com 

aspecto de cidade e que cada dia fica mais linda ainda. Disse que tem muito 

orgulho disso, porque fez e está fazendo parte da Administração, que a 

comunidade sabe, que como vereadora que está em seu terceiro mandato, 

nunca foi na casa de ninguém mentir, sempre foi pedir o voto, para os 

deputados que apoiou e que hoje pode dizer que não se envergonhou e o 

eleitor também não, por ter votado nos deputados que muito ajudaram, assim 

como os colegas das diferentes bancadas que também foram em busca de 

recursos com seus deputados. Comentou sobre a fala do colega Elésio, que 

muito bem disse que as rivalidades do passado só causaram prejuízo e atraso. 

Disse que o importante para quem mora aqui, não importa o partido, mas sim ir 

buscar e trazer, porque como vereadores, devem fazer o melhor para a 

comunidade, e isso com certeza está acontecendo. Disse estar de portas 

abertas à comunidade no que precisarem e que se têm alguma crítica, pois 

toda crítica é construtiva, que está de coração aberto para trocar ideias, e que 

é assim que tudo se resolve. Comentou das obras que estão saindo, que veio 

mesmo para essa casa, onde os vereadores são os avalistas do investimento 

do BADESUL, e que deram o aval porque querem o melhor para a 

comunidade, e o melhor está acontecendo. Relatou que visitou junto com os 

colegas Nardo e Daniel a Secretária Marisa, desejou a ela sucesso e  
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agradeceu pela receptividade, pela acolhida que muito bem lhes recebeu em 

sua secretária, onde fez explicações e convidou para visitar a escola e ver 

como estava os andamentos. Disse que voltou de lá maravilhada, pois depois 

que ficar tudo pronto, ficará lindíssimo e os alunos são merecedores disso, 

então deu os parabéns à Marisa, à equipe e à Administração que estão 

conduzindo os trabalhos para o melhor para os alunos. Parabenizou a 

Secretária da Administração Danieli, a qual é responsável pelos os projetos. 

Disse que todos os projetos que foram encaminhados, foram contemplados, e 

que nada mais justo que nesse dia, que é seu aniversário, desejar sucesso, 

tudo de bom na vida dela, que Deus à abençoe e que ela continue essa pessoa 

que não mede esforços e deixou seu abraço e carinho. Finalizou agradecendo 

aos telespectadores, deixou o seu abraço e desejou uma ótima 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 e aos funcionários da casa. Deixou um abraço 

a todos que estavam acompanhando a sessão. Disse ficar feliz por mais essa 

conquista, por poder fazer a transmissão e o povo poder acompanhar os 

trabalhos e convidou para também virem até o plenário acompanhar a sessão. 

Parabenizou a colega Jovelina, pela filha Juliana, que estava representando o 

município, disse que fica feliz pela família da colega, pois é emocionante ver 

coisas que alegram, então são choros de alegria, e isso é muito bom. Disse 

que ela terá um grande futuro e deixou um abraço a Juliana e a toda a família. 

Comentou sobre as obras, disse que fica feliz por estar nesta Administração, a 

qual está fazendo muito pelo desenvolvimento no município, que está um 

canteiro de obras, que juntamente com todos os vereadores, Prefeito, Vice, 

Secretários e comunidade estão nesse trabalho de desenvolvimento. Falou de 

ficar feliz de quando vem pessoas de fora e ficam felizes por ver o quanto o 

município mudou. Disse que hoje com a união de todos, pelo bem do 

município, é gratificante esse trabalho que está acontecendo, principalmente 

neste ano, após tantas dificuldades, pandemia e seca, ver várias obras 

iniciadas e várias concluídas, e que o pessoal de casa está vendo, que não são 

só os vereadores que estão dizendo. Agradeceu ao Prefeito, Vice, Secretários, 

que estão juntos fazendo esse trabalho. Deixou também agradecimentos à 

secretaria de obras que estão direto na rua, que é claro que tem bastante coisa 

para arrumar, mas houve muita chuvarada, e que na medida do possível as 

coisas vão acontecendo, vão melhorando e que todo mundo tem que ter calma.  
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Parabenizou ao Sandro e a coordenação da comunidade São João Batista, 

pela maravilhosa festa acontecida no domingo, em homenagem à São João. 

Disse que foi muito bonita, com a missa com a presença do Bispo e da equipe 

vocacional que estava visitando as comunidades. Falou que a religião é algo 

muito bom, e que bom que a cidade é trabalho e é religião também. Disse que 

a união é o que faz o crescimento, porque se não tiver união, nada vai para 

frente. Pediu à Deus que abençoe a todos, aos que estão à frente da 

Administração para que possam fazer o melhor pela população. Disse estar à 

disposição para aquilo que tiver a seu alcance no que puder ajudar, que estará 

ao lado de todos da sua comunidade. Deixou os votos de pesar à família do 

colega Daniel pela perda de sua avó. Deixou um abraço a todos que 

acompanhavam e 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 votadas as seguintes matérias: Dois (2) 

Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 004/2022 “Altera a Lei Municipal n.º 067/94, 

criando os cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 

Combate a Endemias 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 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 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 12 de julho 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.                                                                             
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ARNALDO MARIANO DE OLIVEIRA                    DANIEL BERTOLDO STREIT                                                               
VEREADOR- PTB                                             VEREADOR- PTB                                                                         

 

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

        

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 


