
 

 

 

ATA Nº 19/2022 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, segunda-

feira, às dezessete 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: 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. Constatou-se a ausência do vereador Arnaldo Mariano de 

Oliveira. 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, as pessoas que assistiam de suas casas, e a Dona Sirlei. 

Disse que hoje só tem a agradecer à secretaria de obras, que viu que estavam 

trabalhando o dia todo arrumando as estradas, que está ficando bom, porque 

tinha umas estradas com muita dificuldade de tráfego. Deixou seu obrigado em 

nome do Sr. Déde e do Vanderlei pelas arrumações das estradas do interior. 

Parabenizou a Administração pelo dia que passou, da escolha das Soberanas 

do município, parabenizou a todas as candidatas que concorreram, as torcidas 

que fizeram a festa naquela noite e parabenizou as três candidatas que 

conseguiram a conquista, e que certamente irão representar muito bem o 

nosso município, convidando para a nossa feira que vai acontecer no ano que 

vem. Finalizou reservando o seu espaço 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 saudou a Presidente, aos demais colegas vereadores, aos 

funcionários da casa, a Dona Sirlei que se fez presente, e as pessoas que 

assistiam via You Tube. Reforçou o convite do baile no CTG no dia vinte e 

nove, com Chiquito e Bordoneio, disse que já estão poucas as mesas 

disponíveis e que quem tem interesse que entre em contato, disse que vai ser 

mais um grande evento do CTG, e que contam com a participação e  
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colaboração da comunidade e de nossa região. Finalizou desejando uma boa 

sessão a todos. A Vereadora Jovelina Belter dos Santos dispensou a 

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

Vereadora Veranice Santos 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 as pessoas de casa que 

estavam assistindo. Agradeceu o pessoal da secretaria de obras que estão 

trabalhando. Comentou que esteve em conversa com o Vanderlei, que lhe falou 

sobre o que a colega Jovelina falou sobre as iluminações, sobre o qual disse 

que já está tudo organizado, que as coisas já estão todas compradas e que 

logo vão começar os trabalhos. Relatou que o Sr. Ivo Barcelos chegou a pedir 

um quebra-molas em frente a sua casa, e que o Vanderlei juntamente com o 

Sr. Déde disse que vão logo fazer esse pedido do Sr. Ivo, no Rincão dos 

Loureiros. Agradeceu sobre o baile da escolha das Soberanas, disse que foi 

mais um belíssimo evento do município, onde teve a presença também de 

pessoas de fora, os jurados que vieram de fora, que agradeceram pela 

recepção e pelo carinho do povo inhacorense, disse que isso é muito bom para 

os nossos munícipes, pessoas de fora levar o nome de Inhacorá. Parabenizou 

as Soberanas que já estavam e que fizeram um belíssimo trabalho e que agora 

entregaram as faixas para as novas. Parabenizou a todas as meninas que 

desfilaram, que já estão fazendo parte do município e também as que 

passaram deixou os parabéns e o seu abraço e que possam levar o convite a 

nossa região, da Feicorá que acontecerá em março de dois mil e vinte e três. 

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 votada a seguinte matéria: Um (1) Projeto de Lei: 

Projeto de Lei n.º 012/2022 “Altera a Lei Municipal n.º 727/17, concedendo  
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aumento na remuneração de seus cargos e dá outras providências”, o qual 

estava baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, 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 01 de novembro às 19h 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.                                                                                                                                                                                                                          

.                                                                                  

                   (AUSENTE) 

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                                         

                                                                                          

                                                                                              

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

 

  INÊS DOS SANTOS BUENO                                                                                                

PRESIDENTE- PP 


