
 

 

 

 

ATA Nº 17/2022 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, segunda-

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: O Vereador Roque Clairto da Silva 

dispensou a palavra. A Vereadora Varanice Santos dispensou a palavra. O 

Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou a Presidente, aos demais 

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

visitantes Sheila, a filha da vereadora Jovelina e Robertinho. Agradeceu a 

presença de todos. Agradeceu as pessoas que acompanham a sessão de suas 

casas através do You Tube. Comentou sobre a placa na Rua Ibanês Rolim, 

para que caminhões não trafeguem em frente a creche, disse que a placa da 

maneira como foi colocada não está adiantando de nada. Pediu para que a 

Presidente leve a conhecimento da Administração, para colocar na rua que 

sobe, pois do modo que está, os caminhoneiros só enxergam a placa depois 

que já está na rua. Relatou que esteve na Comunidade Ponte do Buricá, onde 

os moradores Pelé e Clair disseram que acompanham as sessões pela 

internet, e agradeceu a eles, juntamente com o Sr. Sérgio Marchette, Dona 

Maria, Pastor Valmir Ianke, pelo empenho que fazem para assistir a sessão. 

Falou das eleições que acontecem no próximo domingo dia dois, que está 

pedindo as pessoas que levem suas colinhas, pois são muitos candidatos para 

votar e comentou da importância da população procurar saber quais são os 

deputados, as suas propostas, se já trouxe algo para o município ou se tem a  
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intenção de trazer. Disse que fez um pedido de providência, o qual comentará 

depois que a secretária ler. Finalizou agradecendo e desejando uma boa 

sessão a todos. O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou a Presidente, aos 

demais colegas vereadores, aos funcionários da casa e agradeceu a presença 

das pessoas presentes, Dona Sirlei, Roberto, Sheila e a filha da colega 

Jovelina, Jujú. Comentou um pouco sobre as suas andanças no Inhacorá, falou 

do quanto é bom ser bem recebido, por isso agradece a todos, que em todas 

as casas que esteve foi bem recepcionado. Falou de como o pensamento das 

pessoas está mudando em relação as eleições passadas, em que 

anteriormente as pessoas não queriam votar nos deputados, porque achavam 

que não ajudariam em nada e que agora eles veem as melhorias feitas na 

cidade e os serviços prestados em que na sua maioria são emendas de 

deputados, que cada um dos vereadores ajudou a trazer para o município, 

então vê as pessoas interessas em saber quais os deputados que trouxeram 

emendas. Pediu para que as pessoas reflitam bem sobre o seu voto, para ver 

que rumo querem para o país. Deixou um abraço a todos e finalizou desejando 

uma boa sessão. O Vereador Edelvan Cossetim da Silva dispensou a 

palavra. O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou a Presidente, aos 

colegas vereadores, aos funcionários da casa, a plateia presente, Sheila, Jujú 

filha da colega Jovelina, Roberto, Dona Sirlei e a todos os internautas que 

acompanhavam a sessão pelo You Tube. Comentou sobre o desfile no dia 

vinte de setembro, falou do quanto foi lindo, que a semana toda foi 

movimentada devido a chama crioula vinda de Canguçu. Comentou da 

belíssima homenagem feita ao Sr. Vitalino Cadore e família, disse que foi um 

momento muito lindo, que ficou para a história e que com certeza vai ficar para 

sempre no município de Inhacorá. Deu os parabéns a todos os envolvidos pela 

organização dos eventos. Comentou sobre as eleições que se aproximam,  
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disse que estão visitando os amigos e pedindo para olharem para os 

deputados que mandaram emendas para o município, que não é algo que 

estão insistindo para que votem, mas que estão orientando para as pessoas se 

informarem para ver quem foi que ajudou a Inhacorá se tornar um canteiro de 

obras que é hoje, e que esse é o momento, nas urnas agradecer a esses 

deputados que tanto ajudaram, mas que não insiste porque o voto é livre, é a 

liberdade de cada um exercer o seu voto, e que como vereador está no 

caminho de indicar e orientar as pessoas, mas que as pessoas são livres para 

escolher o seu representante. Pediu a comunidade que exerça o seu papel de 

cidadão e faça uso e direito do seu voto da melhor forma possível. Finalizou 

agradecendo. O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou a 

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

amigo Roberto, Sheila que fez parte dos cavalarianos que buscaram a chama 

crioula e a prendinha Jujú. Agradeceu a comunidade pela participação em 

massa nos festejos da semana farroupilha desde a chegada da chama crioula 

ao encerramento do desfile. Disse que só tem a agradecer e agradeceu em 

nome da Sheila a todos que foram buscar a chama, em nome Patrão da 

Campeira Maicon e do Vice Guilherme, em nome da Vice-Patroa Charline 

agradeceu a toda patronagem que ficou em Inhacorá organizando e agradeceu 

a Deus pelo sucesso que foi e pela tranquilidade que foi desde a cavalgada até 

as festas. Comentou em relação as eleições de domingo, que como os colegas 

já falaram, acha importante as pessoas escolherem seus candidatos, cada um 

tem suas preferencias, seus partidos, aqueles que já ajudaram, aqueles que 

podem ajudar. Disse que o que pede é que seja uma eleição tranquila, limpa, 

principalmente em nível estadual e nacional, que as pessoas saibam ganhar e 

saibam perder, mas principalmente mantendo o respeito e a dignidade das 

pessoas. Pediu que Deus ilumine a todos e evite que aconteça coisas maiores  
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que venham a manchar a imagem do país, e que tudo ocorra da melhor forma 

possível. Finalizou desejando uma ótima sessão a todos e agradecendo. A 

Vereadora Jovelina Belter dos Santos saudou a Presidente, aos demais 

colegas de todas as bancadas, aos funcionários da casa, Dona Sirlei, Roberto, 

sua cunhada Sheila e a sua filha Jujú. Estendeu seus cumprimentos, assim 

como os seus colegas comentaram sobre as festas do CTG, que foi uma das 

mais belas que já prestigiou, onde não tinha mais lugar para colocar cadeiras 

de tantas pessoas que vieram. Parabenizou a Administração pelo trabalho 

realizado juntamente com a patronagem do CTG, no qual sem eles não teriam 

conseguido realizar um terço do que aconteceu. Comentou do momento em 

que estiveram mais de oitocentos cavalarianos no município e do quanto foi 

emocionante. Falou do quanto é gratificante e bom ver o reconhecimento de 

pessoas de fora, que não são do município e que se sentiram felizes e bem 

como se estivessem em casa. Disse que só tem a agradecer e parabenizar, 

pediu para o Jeferson para que passe ao pessoal da patronagem, que sabem 

que não mediram esforços. Falou que espera que Deus continue abençoando 

que sigam tendo festas assim. Parabenizou a sua cunhada e aos cavalarianos 

que foram até Canguçu buscar a chama, em nome do Maicon e do Gui, que 

mostraram que não são moleques, que mostraram que são homens de grande 

valor, pela bravura que tiverem de fazer vinte e cinco dias de cavalgada. 

Comentou sobre as eleições no final de semana, disse que as pessoas tem 

que reconhecer quem lembra do município, quem olha para a nossa região, 

que é o momento de reconhecer e colocar um voto de fé em quem vai olhar e 

ajudar o município. Falou que acredita que no município farão boas escolhas, 

pois a população está vendo que as coisas estão andando, que estão 

acontecendo, que como o município é pequeno não tem condições de fazer por 

conta própria, somente com ajuda de emendas de deputados. Finalizou  
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desejando 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, a Dona Sirlei esposa do colega Roque, Roberto, João presidente 

do sindicato, Sheila cunhada da colega Jovelina, e a pequena prendinha Jujú. 

Parabenizou pelas belíssimas festividades da semana farroupilha que 

acontecerem no CTG, que graças a Deus deu tudo certo. Disse que só tem a 

agradecer a Deus, as pessoas que lá estiveram, agradecer através do Patrão, 

pediu que leve um abraço a toda a patronagem pelo trabalho que fizeram de 

agradar a todo mundo, que todo mundo saiu agradecendo de como o município 

de Inhacorá sabe receber as pessoas. Disse que isso é gratificante para quem 

trabalha e para quem tá de fora que escuta o pessoal gavando o pessoal que 

estava trabalhando. Parabenizou aos professores e a Secretária da Educação, 

que estavam com os alunos fazendo um belíssimo desfile e a todos que 

estiverem presentes. Agradeceu de coração a todos que ajudaram a fazer as 

festividades na semana farroupilha. Comentou sobre as eleições que estão 

chegando, disse que está passando, falando com os amigos para que não 

deixem de votar, pois todos tem direito ao voto, então que vão votar, que não 

votem em branco, pois existem muitas pessoas boas, muitos candidatos, então 

que escolham um que os agradem e votem sendo cidadão mesmo. Pediu que 

Deus coloque aquela pessoa que esteja preparada para ajudar a população. 

Finalizou desejando uma boa sessão a todos. A Presidente devolveu a 

presidência à vereadora Inês dos Santos Bueno. PERÍODO DA ORDEM 

DO DIA:  Foi analisada a seguinte matéria: Um (1) Pedido de Providência, de 

autoria do Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira, que requer: “que o Poder 

Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras realize a colocação 

de tubulações na estrada que liga a Comunidade Ponte do Buricá com a  
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Comunidade Rincão dos Câmeras”. 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 11 de outubro 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.                                                                                                                                                                                                                          

.                                                                                  

 

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


