
 

 

 

 

ATA Nº 11 /2022 

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, segunda-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 e Roque 

Clairto da Silva. Constatou-se a ausência da vereadora Veranice Santos, que 

informou que não estava bem de saúde. Havendo quórum a Presidente 

invocou a Proteção Divina e declarou aberta a Sessão. PERÍODO DAS 

COMUNICAÇÕES: O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou a Presidente, 

aos demais colegas vereadores, aos funcionários da casa, à Dona Sirlei, 

esposa do vereador Roque e também a todos que acompanhavam de suas 

casas por meio das redes sociais. Deixou um abraço a todos e disse que é 

muito bom que possam acompanhar os trabalhos. Comentou sobre as obras no 

município, de alguns trechos de asfalto que estão sendo concluídos. Também 

comentou de mais um equipamento que veio para o município, a tão esperada 

draga, que os agricultores e todos perguntavam quando iria vir e que agora é 

uma realidade, disse que agora é só começar a trabalhar, pois já ficou muitos 

dias na frente da prefeitura, todo mundo já viu e tá na hora de colocar um 

operador e colocar para prestar serviço aos munícipes. Relatou que antes era 

alugado uma draga para retirar pedras e agora temos uma de quatorze 

toneladas, que veio por intermédio do deputado Dirceu Franciscon, pelo 

Ministério da Agricultora, para o qual os vereadores e o Prefeito sempre 

pediam para vir para o município essa máquina, a qual fazia muita falta e hoje 

podem-se contar feliz por poder proporcionar aos agricultores e munícipes essa 

máquina que vai ser de muita valia para o município. Agradeceu a 

Administração pelos trabalhos que estão sendo realizados, tanto nas obras, 

como na Educação. Disse que por enquanto só tem a agradecer e que 

continuarão fiscalizando para dar um bom andamento juntamente com o 

Executivo. Finalizou agradecendo 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 dispensou a palavra. A Vereadora Jovelina Belter dos 

Santos dispensou a palavra. O Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a 

palavra. O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou a Presidente, aos 

vereadores de todas as bancadas e aos funcionários da casa. Comentou que  
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com o recurso de imagem está sendo gravado e passado ao vivo, a 

comunidade local e regional do país todo, que hoje é prático para que todas as 

pessoas tenham acesso e possam acompanhar os trabalhos. Disse que já 

acompanhava de outros municípios e que hoje graças a Deus tem 

oportunidade de passar as informações e os trabalhos que os vereadores 

fazem. Falou que é a melhor maneira que cada vereador tem para retribuir de 

volta o voto de cada eleitor, que é a maneira correta. Disse que antes os 

vereadores até reclamavam que não vinham assistir a sessão, mas que 

também tinham que entender que as pessoas tem os seus trabalhos, que então 

agora todos tem a oportunidade de chegar em casa, após o dia de trabalho e 

acompanhar a sessão. Parabenizou a todos que acompanhavam a sessão de 

casa, deixou um abraço e o seu agradecimento, pedindo que façam um bom 

proveito assistindo os trabalhos. Cumprimentou à Dona Sirlei. Comentou sobre 

a draga que veio, parabenizou a Administração, disse que quem ganha mais é 

a população, é o produtor, os usuários das estradas, pois será feito um trabalho 

diferenciado, com uma máquina apropriada para colocar cascalhos nas 

estradas e levar nas recuperações  das estradas, que é de grande valia sim, 

que graças a Deus veio, apesar de ter demorado. Disse que temos que 

agradecer a essas pessoas que olham para os municípios pequenos. Falou 

que teve a oportunidade de conhecer o deputado Dirceu em 2009, onde trouxe 

a imagem de uma pessoa muito preocupada com os municípios pequenos e 

que dali para cá só se empenhou em ajudar o município. Agradeceu a 

Administração, Prefeito e as pessoas que correram atrás para enviar os 

projetos e conseguir os recursos. Disse que quem vota para essas pessoas 

que olham para os municípios pequenos, certamente não perde o seu voto. 

Pediu votos de pesar à família de Dona Sebastiana Chaves e para à família 

Conz. Comentou sobre a tragédia com a van da Saúde do município de 

Constantina, sobre a tristeza e da sua emoção de pensar sobre. Pediu para 

que a Presidente fale com o Prefeito para que reveja a questão das diárias dos 

motoristas da saúde,  pois não é sobre ganhar diária e sim sobre o perigo de 

viajar tantas horas em um dia, que é um risco muito grande, principalmente a 

noite, que gostaria que mudasse, que achassem um jeito do motorista posar e 

voltar no outro dia. Pediu desculpas pelo desabafo, mas que acha que o 

município tem que achar uma maneira e rever, pelas vidas que estão na 

estrada. Finalizou agradecendo e desejando uma boa sessão a todos. A 

Presidente passou a presidência para a Vice-Presidente Jovelina Belter da  
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Santos para se pronunciar: A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou 

aos colegas vereadores, aos ouvintes que estavam acompanhando através do 

You Tube, Dona Sirlei e aos funcionários da casa. Comentou da falta da 

vereadora Veranice, que não estava muito bem de saúde, desejou-lhe uma boa 

recuperação e deixou um abraço. Falou dos comentários do colega Nardo, das 

coisas difíceis que estão acontecendo no dia-a-dia, que tem que ter coragem 

para passar, que não devemos ficar com tristeza no coração, mas que não é 

fácil. Relatou que acompanhou o vídeo do sepultamento do motorista da saúde 

de Constantina, que é chocante, é triste e que vai tentar junto com o Prefeito 

ver sobre esses problemas que estão acontecendo em relação as viagens, que 

entrará em contato com o Prefeito para rever isso. Comentou sobre a tragédia 

que aconteceu no município, pediu para enviar os votos de pesar para família 

De Conz, pelo momento difícil, pediu que Deus de o conforto à família, de o 

consolo. Agradeceu pela draga que veio para ajudar aos agricultores, para 

ajudar nas estradas, que veio em boa hora, agradeceu aos deputados que 

estão mandando coisas para o município, aos vereadores que estão fazendo a 

sua parte, indo pedir aos deputados. Finalizou desejando uma boa sessão a 

todos e deixando um abraço as pessoas que acompanhavam. A Presidente 

devolveu a presidência à vereadora Inês dos Santos Bueno. PERÍODO DA 

ORDEM DO DIA: Foi analisada e votada a seguinte matéria: Um (1) 

Requerimento: Requerimento n.º 04/2022 “Elésio Roberto da Silva, vereador 

integrante do DEM com assento nessa Casa Legislativa, vem respeitosamente 

perante Vossa Excelência requerer, como faculta o art.17, inciso II e parágrafo 

1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, licença para tratar de 

interesses particulares, a contar do dia 01 de agosto de 2022 até o dia 31 de 

agosto de 2022”, o qual 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 26 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                                         

                                                                                             (AUSENTE)                                       

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

 

 

  INÊS DOS SANTOS BUENO                                                                                                

PRESIDENTE- PP 


