
 

 

 

 

ATA Nº 18/2022 

Aos onze dias do mês de outubro 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 e Roque Clairto da Silva. Constatou-se a ausência 

da vereadora 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 demais vereadores de todas as bancadas, aos funcionários da 

casa e as pessoas que acompanhavam pela internet a sessão. Comentou que 

na última sessão havia cobrado para solucionar o problema em uma estrada, e 

que foi no final de semana conferir como estava,  viu que foi feito, deixou seu 

agradecimento em partes  à secretaria de obras, disse que tem que fazer um 

trabalho mais adequado para solucionar o problema definitivo, porque da 

maneira que foi feito não vai solucionar por muito tempo, que espera que seja 

atendido esse pedido cem por cento, porque acha que é só colocando tubo 

para solucionar o problema por  um longo prazo. Falou sobre o setembro 

amarelo, disse que é uma coisa importante, onde a secretaria de saúde se 

empenha em divulgar, e que os vereadores, como formadores de ideias, 

devem sim, quando conversarem com alguém, tocar nesse assunto e ajudar. 

Falou do dia do idoso, que foi no último dia primeiro, deixou o seu abraço e deu 

os parabéns a todos os idosos do município e falou da importância de dar 

atenção e ajudar. Parabenizou também aos agentes comunitários de saúde, 

pela passagem do seu dia, que foi dia quatro de outubro, disse que é uma 

classe que trabalha corpo a corpo com as pessoas. Comentou sobre o outubro  
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rosa, que é um mês importante, que é um mês que mexe com as pessoas, 

pelas coisas que já passaram, comentou dos movimentos que terão para essa 

finalidade e do quanto é bom para que chame a atenção das pessoas, pois a 

única maneira de evitar uma doença é fazendo a prevenção, e que o exame 

precoce salva muitas vidas. Deixou os parabéns as crianças do município, pelo 

dia das crianças amanhã, dia doze, pediu que Deus ilumine a todas e desejou 

que tenham saúde e possam aproveitar a vida. Comentou também de amanhã 

ser o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, pediu que Nossa 

Senhora ilumine a todos e finalizou agradecendo. O Vereador Daniel Bertoldo 

Streit saudou a Presidente, aos demais colegas vereadores, aos funcionários 

da casa e a Dona Sirlei. Comentou de estarmos em mais uma semana de 

sequência das eleições, pediu mais uma vez, que assim como foi as eleições 

de primeiro turno, que seja um dia tranquilo, e que vença o melhor para o país. 

Agradeceu a todos os colegas vereadores pelas leis que foram aprovadas de 

incentivos as construções de novos empreendimentos no município, se referiu 

ao seu investimento na suinocultura, também agradeceu a Administração pelo 

esforço que fez prestando todo o auxílio enquanto tinha a construção em 

andamento, agradeceu a secretaria de obras por todo trabalho que realizou, a 

secretaria de agricultura que fizerem sempre um trabalho muito bom junto a 

propriedade, ao Prefeito, Vice e Secretários que se empenharam, para hoje 

estar lá com o empreendimento funcionando. Fez votos para que mais pessoas 

do município também se encorajem e busquem essas alternativas que tem, 

disse que a prefeitura é uma parceira e auxilia muito a todos que um dia 

quiserem fazer isso em sua propriedade. Comentou dos projetos que estão em 

andamento no município, dois na área da suinocultura e mais um na área 

industrial do moinho, disse que tudo traz benefícios, traz retorno de ICM que 

pode ser investido nas mais diversas atividades na cidade e no interior.  
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Cumprimentou a secretaria de obras, porque andou pelos rincões nas eleições 

e viu que nas estradas os trabalhos estão sendo feitos, que as estradas estão 

razoavelmente boas, só tem algumas que ainda precisam de uns reparos, 

como a que vai para o Rincão Pacheco, mas na medida do possível as 

pessoas estão achando que os trabalhos estão andando e sendo muito bem 

feitos. Parabenizou pelo dia de amanhã a todas as crianças do município, disse 

que são o nosso futuro. Cumprimentou também a todos os idosos pela 

passagem do seu dia, que são pessoas que doaram a vida pelo município, e 

que agora chegou o momento de ajudar eles. Finalizou reservando o seu 

espaço. O Vereador Edelvan Cossetim da Silva dispensou a palavra. O 

Vereador Elésio Roberto da Silva saudou a Presidente, aos demais colegas 

vereadores, a Dona Sirlei, esposa do colega Roque e aos funcionários da casa. 

Agradeceu primeiramente a Deus, pela forma que o tempo está correndo, com 

chuvas calmas, pois viu que em alguns lugares do estado aconteceu 

temporais, pediu que Deus continue abençoando que o clima ocorra bem, pois 

o nosso município precisa por ser essencialmente agrícola. Comentou que 

como vereador, é muito fácil as vezes falar críticas, mas que tem o papel 

também de falar quando algo é bem feito e quando deve ser exaltado a 

comunidade, ressaltou e parabenizou a Administração e as secretarias 

envolvidas pela divulgação dos pontos turísticos do município em parceria com 

a Rádio Ciranda e o Jornal O Celeiro, que foi um trabalho muito bonito, que só 

tem a engrandecer e divulgar o nome do município a todos os recantos do 

estado e do país. Desejou um feliz e abençoado dia a todas as crianças do 

Inhacorá, estado e país, em especial dos locais que estão em guerra, como é o 

caso da Ucrânia, que Deus proteja a todas as crianças e com a benção de 

Nossa Senhora Aparecida, que as coisas possam se encaminhar da melhor 

forma possível. Finalizou desejando uma ótima sessão e agradecendo ao 

espaço. O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou a Presidente,  
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aos demais colegas vereadores, aos funcionários da casa, a Dona Sirlei e a 

todos que assistiam de suas casas. Comentou sobre os pontos turísticos 

visitados, disse que é um documentário muito bonito, pediu que as pessoas 

assistam, curtam e compartilhem, para que a imagem do município que hoje 

está muito boa, possa ser transmitida além das fronteiras, para que as pessoas 

de fora venham conhecer as belezas que tem aqui no município. Parabenizou 

aos idosos pela passagem do seu dia, que com certeza foram eles que 

começaram a história de Inhacorá, por tudo que passaram, seus ensinamentos 

e os exemplos que deram. Comentou dos dia das crianças, que fica triste ao 

ver essas cenas de guerra, onde muitas vezes as crianças perdem os seus 

pais ou perdem a vida por uma briga em que nem entendem o porquê, disse 

que infelizmente isso ainda acontece, mas que pede a Deus que isso acabe 

logo e que as pessoas ponham a mão na conhecimento que o diálogo é o 

melhor caminho. Deixou o convite a todos para dia dezoito, que terá a 

caminhada das vitoriosas e para dia dez de novembro que terá um evento de 

encerramento do outubro rosa e início do novembro azul. Relatou sobre a 

reunião da saúde que participou, que infelizmente tem que falar, que fica triste 

porque as pessoas cobram bastante da saúde, às vezes sem saber como 

acontecem as coisas, como por exemplo exames de mamografia, que são 

difíceis de agendar e as pessoas ainda não vão, ou quando pedem urgência 

em exames, fazem e não vão retirar, tirando o lugar de outra pessoa e sendo 

negligente com a própria saúde. Comentou sobre o dr. que está estagiando no 

posto de saúde, o qual com sua vasta experiência escolheu o município de 

Inhacorá para aprender sobre o sistema do sus, o qual disse que pesquisou em 

todo o país e viu que Inhacorá é referência no acompanhamento e 

lançamentos no sistema do sus, que por isso solicitou por meio de ofício para 

que pudesse estagiar aqui. Falou do orgulho que é, ver uma pessoa experiente 

querer buscar conhecimento aqui, o que mostra que a saúde do município está  
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no caminho certo e sempre foi bem cuidada. Relatou como funciona o sistema 

do GERCON, que é um sistema muito delicado, que as pessoas tem que se 

informar mais e valorizar mais, que quando conseguirem uma consulta, vai e 

faz, porque não é fácil para conseguir. Finalizou desejando uma boa sessão a 

todos. A Vereadora Jovelina Belter dos Santos saudou a Presidente, aos 

demais colegas vereadores de todas as bancadas, aos funcionários da casa, 

aos que assistiam via internet e a Dona Sirlei. Pediu a Presidente que reforce o 

pedido que fez a secretaria de obras, referente a iluminação pública, na Rua 

Ibanez Rolim, que devido a chuva ou vento há alguns postes sem luz, assim 

como na Rua Felício Zorzan, disse que já havia falado com o Vanderlei, dias 

atrás, então que a Presidente possa reforçar. Deixou seus cumprimentos aos 

idosos e as crianças pela passagem de seus dias. Comentou sobre a escolha 

das Soberanas do município, que será na próxima sexta-feira a divulgação do 

resultado, desejou boa sorte as oito candidatas e que dê tudo certo. Agradeceu 

as chuvas que vieram tranquilas. Agradeceu também pelas eleições que 

também foram tranquilas, que é o que sempre se deseja. Finalizou desejando 

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

palavra. 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 da casa, a 

Dona Sirlei e ao pessoal que acompanhavam através do You Tube. 

Parabenizou a Administração pelas industrias que estão vindo para o 

município, que é o que vai gerar ICM e emprego, que é muito bom para o 

desenvolvimento do município. Parabenizou ao colega Daniel pelo seu 

empreendimento que já está andando, desejou sucesso, uma boa sorte e disse 

que espera que Deus ajude a produzir muitos frutos em seu empreendimento. 

Agradeceu ao secretário de obras, Sr. Déde e ao Vanderlei que fizeram um 

trabalho em sua comunidade, que ficou muito bonito o pátio, que em época de  



 

 

 

 

ATA Nº 18/2022-FOLHA 06-CONTINUAÇÃO 

chuva criava muito barro em frente à Igreja, que foi um trabalho muito bem 

feito. Comentou da festa que estiveram presentes no Rincão dos Câmeras, a 

qual estava muito bonita e agradeceu ao coordenador da comunidade, o ex-

vice-prefeito Valtair e toda a sua equipe, e parabenizou a comunidade Nossa 

Senhora Aparecida pela festa. Parabenizou aos professores pelo dia quinze, 

dia do professor, e também parabenizou as crianças pelo dia seu dia, pediu 

que Nossa Senhora Aparecida proteja aos professores e as crianças 

defendendo de todo mal. Deu os parabéns a todas as candidatas a Soberanas, 

disse que são corajosas e todas merecem os parabéns por terem se 

candidatado. Falou do outubro rosa, que todos os vereadores estão nessa 

causa, acompanhando o trabalho lindo da secretaria da saúde. Convidou a 

todos para participarem da caminhada das vitoriosas no dia dezoito e convidou 

também para o evento no dia dez de novembro, na praça, evento do outubro 

rosa e novembro azul. Agradeceu a chuva que Deus está mandando e 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  e baixada a seguinte matéria: Um (1) Projeto de Lei: Projeto de Lei 

n.º 012/2022 “Altera a Lei Municipal n.º 727/17, concedendo aumento na 

remuneração de seus cargos e dá outras providências”, o qual foi baixado na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. 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 17 de outubro às 

17h 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.                                                                                                                                                                                                                          

.                                                                                  

 



 

 

 

 

ATA Nº 18/2022-FOLHA 07-CONTINUAÇÃO 

 

 

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 


