
 

 

 

 

ATA Nº 15/2022 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, terça-feira, às 

dezoito horas e trinta minutos, 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, Jeferson 

Sedinei Moura da Silva, Jovelina Belter dos Santos, Roque Clairto da Silva e 

Veranice Santos. Constatou-se a ausência dos vereadores Cleni de Fátima 

Rolim Siqueira e Edelvan Cossetim da Silva. Havendo quórum a Presidente 

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

COMUNICAÇÕES: 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. A Vereadora Varanice 

Santos saudou a Presidente, aos demais colegas vereadores das diferentes 

bancadas, aos funcionários da casa, a Dona Sirlei e aos ouvintes que 

assistiam. Pediu votos de pesar a família Siqueira, pelo falecimento da Dona 

Maria. Reservou o seu espaço e desejou uma ótima sessão a todos. O 

Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou a Presidente, aos demais 

vereadores de todas as bancadas, aos funcionários da casa, a Dona Sirlei, e 

mandou um boa noite e agradecimento a todas as pessoas que 

acompanhavam a sessão via You Tube, que tiram o seu tempo para 

acompanhar. Fez agradecimentos as pessoas de longe que assistem as 

sessões. Pediu votos de pesar a família de Dona Mariazinha Siqueira. 

Comentou do grande passo que estão dando, que é a demarcação da tão 

sonhada área industrial, que aproveita o espaço para dizer para a comunidade 

regional que estiver assistindo, que tiverem interesse de se instalarem no 

município gerando emprego. Disse que fica contente, pois foi dado o ponta pé 

inicial e que já tem uma pessoa se instalando no local, e certamente é um início  



 

 

 

 

 

ATA Nº 15/2022-FOLHA 02-CONTINUAÇÃO 

da conquista de todos os vereadores, comunidade e região. Parabenizou a 

administração, a todas as pessoas que se empenharam, Câmara de 

Vereadores, comunidade, a todos que se empenharam para dar a oportunidade 

para essas pessoas se instalarem futuramente. Finalizou agradecendo. O 

Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou a Presidente, aos demais colegas 

vereadores, aos funcionários da casa, a Dona Sirlei e deixou um abraço 

especial a todos que acompanhavam pela internet. Pediu votos de pesar a 

família de Dona Maria e deixou seu abraço a todos os familiares. Comentou do 

projeto a ser votado, muito importante, que dá o ponta pé inicial a área 

industrial, disse que agora começa o processo de demarcação e pede as 

empresas que tem interesse de se instalarem em nossa região, que falem com 

a Prefeitura e conversem a respeito dos terrenos. Disse que certa vez diziam 

que as empresas não vinham, porque a cidade não estava atrativa, mas o hoje 

a realidade está mudando, porque hoje é uma cidade que as pessoas vêm 

visitar e as empresas já estão abrindo as portas aqui no município. Pediu 

também para as pessoas do município, que tenham um sonho, que vão se 

informar sobre investimento nessa área. Comentou sobre a inauguração do uso 

da Draga, que já começou a trabalhar no município, tendo como operador, um 

rapaz de Chiapetta, já experiente que veio para trabalhar. Agradeceu ao 

Deputado Dirceu que atendeu e mandou a máquina, a qual vai ajudar muito 

nos serviços na cidade. Finalizou reservando 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, aos funcionários e a Dona Sirlei. Pediu votos de pesar a 

família enlutada, à família Siqueira deixou o seu abraço e sentimentos pela 

perda da Dona Mariazinha. Parabenizou a Administração pela Draga, disse 

ficar feliz quando continuam os trabalhos no município. Agradeceu ao Prefeito,  
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ao Vice, aos funcionários, aos Secretários, pelo bom desenvolvimento do 

município que é isso que os vereadores pedem e precisam, mostrar para o 

povo inhacorense que estão aí para trabalhar e mostrar trabalho. Disse que 

graças a Deus estão todos vendo isso, o desenvolvimento de tantas obras que 

estão acontecendo no município. Desejou a todos que assistiam pelo You Tube 

uma boa noite e que continuem acompanhando os trabalhos. A Presidente 

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

ORDEM DO DIA:  Foram analisadas, baixadas e votadas as seguintes 

matérias: Dois (2) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 11/2022 “Dispõe sobre a 

Política Pública de Assistência Social do Município de Inhacorá e dá outras 

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

Redação; Projeto de Lei n.º 10/2022 “Autoriza o Poder Executivo a Implantar o 

Loteamento do Distrito Industrial de Rincão dos Pires e estabelecer percentual 

de áreas verdes e comunitárias”, 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 06 de setembro às 

18h: 30 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                                                                           

 

             (AUSENTE)                                                           (AUSENTE) 

EDELVAN COSSETIM DA SILVA            CLENI DE FÁTIMA ROLIM SIQUEIRA           
2º SECRETÁRIO - PP                                              VEREADORA – 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 


