
 

 

 

 

ATA Nº 16/2022 

Aos seis dias do mês de setembro 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, 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 Jovelina Belter dos Santos 

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

funcionários da casa, Dona Sirlei e aos demais telespectadores que assistiam 

via internet. Comunicou sobre a emenda que o município já recebeu, a qual  foi 

juntamente com o colega Roque pedir as deputadas de seu partido no ano 

passado, que foram depositados para o custeio da saúde o valor de R$150.000 

(cento e cinquenta mil reais), um valor que ajuda muito as pessoas, para 

deslocamento, custeio de exames e medicamentos. Deixou registrado que 

assim como os colegas vão em busca, também já conseguiram a contribuição 

que foram atrás no ano passado. 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, a sua esposa Sirlei e também a comunidade que 

acompanhava via internet. Comentou sobre a emenda das deputadas Bayer, 

que quando foram atrás delas, elas ainda eram do seu partido, prometeram e 

cumpriram com a sua palavra. Disse que é de grande valia para o custeio da 

saúde, que é muito gratificante quando vem algo para o município, que possa 

mostrar em seu mandato que foi atrás, que se buscou. Comentou que ficaram 

bastante desassistido pelo seu partido, que podiam ter trazido bem mais coisas  
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para o município. Falou de ficar feliz de fazer parte de uma Administração em 

que as coisas estão andando, e o que puder trazer para o município, vão ir 

atrás. Finalizou reservando o seu espaço e agradecendo. A Vereadora 

Varanice Santos saudou a Presidente, aos demais colegas vereadores das 

diferentes bancadas, aos funcionários da casa, a Dona Sirlei e aos 

telespectadores que assistiam através do You Tube. Disse que vendo o Roque 

falar, percebe como está ficando bonita a cidade, que viu que estavam 

varrendo todas as ruas, deu os parabéns a equipe que coordena esse trabalho, 

parabenizou também as pessoas que estavam lá trabalhando, que é o sinal 

que querem o bem da cidade, parabenizou  ao Poder Executivo, que se 

esforçou para que quase todas as ruas estivessem asfaltadas. Comentou sobre 

o seu partido, que muito ajudaram, deram o ponta pé inicial para que a cidade 

estivesse, como está hoje, disse que tem muita gratidão e sempre fez 

campanhas para eles, mas que hoje tomou outra decisão, e hoje faz a sua 

campanha, que foi uma oportunidade que teve, pois sempre disse que Inhacorá 

está dentro de seu coração e sempre ajudou a todas as comunidades, que é 

muito grata as pessoas que a apoiaram como vereadora em seus três 

mandatos. Parabenizou a toda equipe que está trabalhando, pois o município 

está desenvolvendo. Parabenizou ao Patrão do CTG, a Patronagem do CTG, 

aos cavalarianos que viajaram mais de seiscentos quilômetros para buscar a 

chama, que é um ato histórico. Pediu desculpas que não pode se fazer 

presente no evento e parabenizou pelo belo trabalho e o CTG que está lindo, o 

que demonstra a doação do trabalho das pessoas para entidade. Deixou o seu 

abraço e parabenizou a todos que estão envolvidos tanto na luta do CTG, 

quanto do município e disse que está à disposição quando precisarem. 

Finalizou reservando o seu espaço. O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira 

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

funcionários da casa e a Dona Sirlei. Pediu desculpa pelo atraso que ocorreu  
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devido ao um acidente na estrava. Disse que fez um empenho para participar 

da sessão, pois sabe do Projeto que vai entrar em votação, da Assistência 

Social, disse que se reuniram para analisar e dar o parecer, e que lendo surgiu 

algumas dúvidas, aí entrou em contato com a Secretária Cleni, que então 

explicou que é para regulamentar tudo para ficar a nível de estado, e foi dado o 

parecer favorável. Parabenizou a Patronagem do CTG, disse que esteve 

presente quando chegaram os cavalarianos, que foi algo emocionante, pois 

fizeram mais de seiscentos quilômetros de cavalgada para buscar a chama, 

que enfrentaram chuva e frio, mas o gaúcho é taura e enfrenta tudo. 

Parabenizou então as pessoas que ajudaram com doação, que trabalharam e 

ajudaram a cuidar do evento, do CTG e do Parque. Finalizou agradecendo. O 

Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou a Presidente, aos demais colegas 

vereadores, aos funcionários da casa e agradeceu a presença da Dona Sirlei, 

esposa do colega Roque. Parabenizou os serviços que estão sendo feitos no 

município, desde das obras de pavimentação que estão sendo concluídas, 

ginásio de esportes e as entradas da cidade que estão todas bem bonitas. 

Parabenizou a Secretária da Assistência Social, pois viu que tem pessoas 

varrendo a ruas, limpando a cidade para os eventos de logo mais. Disse que é 

gratificante ver todo mundo trabalhando e pegando junto. Parabenizou em 

nome do Patrão Jeferson, o andamento dos trabalhos que serão realizados ao 

longo da semana. Parabenizou ao Patrão da Campeira, Maicon e todos que 

foram junto buscar a centelha em Canguçu, seiscentos quilômetros no lombo 

de um cavalo, que certamente passaram por experiências e vivências que vão 

lembrar para o resto da vida. Falou da troca de gestão de prendas e peões do 

CTG, que é muito importante, desejou aos novos uma gestão de muito sucesso 

e que representem sempre muito bem o CTG Hermagoras Rolim. Convidou a 

todos para participarem, que terão muitas cidades da região, que virão para a 

nossa cidade, disse que será um momento histórico e muito bonito, então que  
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todos possam estar presentes nesse dia. Desejou que Inhacorá mais uma vez 

faça bonito nas comemorações do mês de setembro e finalizou desejando uma 

boa sessão a todos. O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou a 

Presidente, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, a Dona Sirlei e 

a toda a comunidade de Inhacorá que acompanhava a sessão on-line. 

Cumprimentou aos colegas Jovelina e Roque, do partido do PSB, pela emenda 

que receberam, das deputas Bayers. Parabenizou a Presidente Inês e toda a 

bancada do PP, por uma emenda recebida, um carro que será destinado a 

saúde, vinda do Deputado Federal Afonso Hann. Parabenizou ao Patrão do 

CTG e a Patronagem pela organização dos eventos, que está ficando tudo 

muito bonito. Comentou do quanto Inhacorá está sendo bem vista e falada em 

outros lugares, não só pelo desenvolvimento, mas também pelo acendimento 

da chama. Disse que então dia nove terá muita gente de fora e que é muito 

bom que a cidade está bonita. Parabenizou a Administração, Secretaria de 

Obras e a todos que estão trabalhando para deixar os asfaltos prontos, para 

mostrar as pessoas de fora, que uma união, um consenso dá certo quando as 

pessoas pensam em trabalhar para as pessoas. Parabenizou também aos 

cavalarianos, que provaram que seiscentos e quarenta quilômetros no lombo 

de um cavalo não são para qualquer um. Convidou a todos para participarem 

dos eventos dos próximos dias que dará início a semana farroupilha, que para 

os gaúchos é o mês de setembro de comemoração e finalizou agradecendo. O 

Vereador Elésio Roberto da Silva saudou a Presidente, aos colegas 

vereadores, aos funcionários da casa, a Dona Sirlei e a todos os internautas 

que acompanhavam a sessão pelo You Tube. Parabenizou a Administração 

Municipal pelos trabalhos bonitos que vem sendo desenvolvidos, tanto na 

cidade como no interior. Parabenizou a todas as secretarias que se 

empenham, pois viu as pessoas nas ruas enfeitando a cidade, com 

acompanhamento da secretária Fofa, da Assistência Social, também com o  
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acompanhamento do Diretor de Trânsito, Sergio, com o pessoal que está 

pintando as ruas. Disse que é um trabalho que a comunidade preza e valoriza 

e cada vez mais o município é prestigiado. Comentou que o município está em 

evidência pelo recebimento da chama crioula, que sabe que Inhacorá, cada vez 

está se desenvolvendo mais, com a Administração e o Legislativo sendo 

parceiros. Disse que enquanto vereadores, buscam sempre fazer a sua parte. 

Falou das emendas que veio para o município, do PSB, parabenizou aos 

colegas vereadores que insistiram junto a sua deputada e parabenizou a 

deputada que deu a palavra e cumpriu enviando a emenda na área da saúde. 

Disse que torce para que continue, que Inhacorá está sendo bem falada, pois o 

município está sabendo investir os seus recursos que recebe, que é bem 

aplicado e a comunidade está tendo retorno, que dessa forma os deputados 

voltam a olhar para o município, pois vê que vale a pena ajudar um município 

que sabe administrar os recursos públicos e investir a favor da comunidade. 

Parabenizou aos cavalarianos, que heroicamente foram buscar a chama 

crioula, ao Patrão da Campeira, Maicon, aos peões e prendas que 

acompanharam no lombo do cavalo, fazendo seiscentos e quarenta 

quilômetros de Canguçu até aqui. Comentou da tradição gaúcha, do povo 

aguerrido e que espera que continue a valorização da tradição. Parabenizou as 

prendas e peões, pela troca de gestão, parabenizou ao Patrão do CTG que 

vem desempenhando um trabalho para receber a região e diversos CTGs que 

virão buscar a chama crioula, parabenizou pela equipe e patronagem. 

Comentou sobre a semana da Pátria, dos duzentos anos de Independência do 

Brasil, disse que é uma história muito bonita, que é motivo para comemorar no 

sentido de patriotismo, do orgulho da pátria, apesar de se ficar tristonho às 

vezes por algumas coisas que acontecem a nível de Brasil, no campo da 

política e da economia de tantas coisas que acontecem, mas tem muitas coisas 

boas que superam as dificuldades. Disse que o povo é um povo lutador e que  
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amanhã é o dia de sair nas ruas e comemorarmos a Independência, por 

conseguirmos ter uma pátria livre com direitos e deveres. Falou de enquanto 

cidadão deve-se entender que tem direitos, mas tem deveres também e que 

civilizadamente e de uma forma respeitosa deve-se comemorar, que devido ao 

ano de eleição muitas coisas se confundem, mas que o que deve prevalecer é 

a Independência, para o bem de uma nação, independente do seu município e 

de seu partido. Pediu para que no mês de setembro, na semana da pátria e no 

dia do gaúcho, possam comemorar com muito orgulho no coração, com muita 

alegria, patriotismo e gauchismo no peito, defendo a bandeira brasileira e a 

bandeira gaúcha. Finalizou agradecendo e desejando uma boa sessão a todos. 

O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou a Presidente, aos 

colegas vereadores, aos funcionários da casa, Dona Sirlei e a todos que 

assistiam via You Tube a sessão. Parabenizou a Administração pelas obras 

que estão sendo feitas no município, que a cidade está ficando cada vez mais 

bonita. Parabenizou a assistência social que está coordenando as pessoas que 

estão varrendo as ruas e limpando, a secretaria de obras, agricultura e saúde 

que está sempre fazendo a sua parte. Agradeceu ao Deputado Federal Danrlei 

que destinou R$50.000(cinquenta mil reais), para a assistência social, o qual já 

foi depositado há duas semanas e R$ 100.000(cem mil reais) de emenda livre 

que o município pode utilizar em qualquer obra. Comentou da obra do ginásio 

que também foi através da Secretaria de Esporte do Estado e que já está 

quase pronta. Agradeceu a toda a sua equipe da patronagem, em especial, em 

nome do Patrão Maicon, da Campeira e ao seu Vice, Guilherme, a todos os 

cavalarianos que foram a Canguçu a cavalo e voltaram. Disse que isso só 

mostra a força e a garra do gaúcho e que em Inhacorá, celeiro da tradição, não 

poderia ser diferente, que então agradece em nome do Patrão Maicon e do 

Bruno, que é o Vice coordenador da Região, o qual foi junto com sua equipe de 

Portela, também ao pessoal de Vista Gaúcha que foram junto.  
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Disse que sem essa parceria com a 20ª Região, não teria como ter feito essa 

jornada. Agradeceu a Administração também, as pessoas que fizeram 

doações, comércio local e de outras cidades, a Administração municipal que 

ajudou no parque colocando máquinas e funcionários para ajudarem, ao 

pessoal do CRAS, em nome da Maria Odila e da Secretária Fofa agradeceu a 

todas as meninas que sempre se disponibilizam até mesmo fora de horário 

para ajudarem, que é uma doação, pois o CTG não paga salário a ninguém. 

Falou de todo o trabalho realizado para os eventos. Convidou a todos para os 

eventos dos dias nove e dez, em que dia nove terão trinta e cinco CTGs 

buscando a chama crioula na cidade e convidou para depois também, quando 

começa a semana farroupilha, com jogos de bochas, canastra, almoços, 

apresentações, bailes e desfile. Finalizou convidando novamente a todos para 

participarem dos eventos e desejou uma boa 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, aos funcionários e a Dona Sirlei. Falou ao Patrão do CTG, 

Jeferson, que não pode participar no dia da chegada da chama, mas que 

parabeniza a cada um por essa doação, que fizeram a viagem pelo CTG, 

agradeceu a cada um pela disposição. Disse que fica feliz por estarem bem 

assessorados, pois o vereador estava representado a Câmara no evento, que 

foi bem representado pelo vereador e Patrão Jeferson. Agradeceu aos 

deputados que atenderam aos pedidos e estão mandando as emendas que os 

vereadores pediram, comentou do carro que veio para saúde, agradeceu ao 

seu partido PP, pela união e disse que se sente feliz pela ajuda a saúde. 

Agradeceu a Administração, ao Prefeito, Vice, Secretários e funcionários, disse 

que a cidade está muito bonita, que estão varrendo, limpando e pintando e que 

só tem a agradecer ao pessoal que estão assessorando o pessoal que está 

fazendo esse trabalho muito bonito. Falou do dia sete de setembro, que é  
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amanhã, dia da Independência, pediu a todos que façam uma oração pela 

Pátria, pedindo a Deus que ilumine sempre, dando paz, liberdade, respeito e 

que haja patriotismo. Reservou o seu espaço e desejou uma boa sessão a 

todos. 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) Projeto 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 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 27 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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