
 

ATA Nº 03 /2020 

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

horas, reuniram-se na Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá, Estado 

do Rio Grande do Sul, em caráter ORDINÁRIO, sob a Presidência de Edelvan 

Cossetim da Silva, os seguintes Edis: Ataides Neves de Moura, Elésio Roberto 

da Silva, Inês dos Santos Bueno, Jeferson Sedinei Moura da Silva, Roque 

Clairto da Silva, Sirlei Cleci Rolim e Veranice Santos. Invocando a Proteção 

Divina o Presidente declarou aberta a Sessão. PERÍODO DAS 

COMUNICAÇÕES: 

 

O Vereador Elésio Roberto da Silva saudou ao presidente, aos vereadores 

das demais bancadas, aos servidores da câmara, a comunidade que se fez 

presente na sessão, o vereador relatou da última festividade ocorrida no 

Município o rodeio crioulo  enfim da boa tradição que nosso município tem ,que 

Deus venha nós abençoar com uma boa chuva, pois o município e agrícola e 

precisamos de chuva para que se possa garantir uma boa safra, e que parte do 

estado passa por grande estiagem e que temos a sorte de não ser tão severa a 

falta de chuva em nossa região, relatou a preocupação em relação as feiras 

que tem a acorrer, devido ao corona-vírus, que também a caso confirmado do 

corona vírus próximo ao nosso município , que o estado está fazendo sua parte 

e cada um deve fazer a sua também, que devemos ter uma preocupação com 

crianças e idosos, que são mais vulneráveis , e que é espantoso a propagação  

desse vírus, desejou um feliz dia da mulher a todas as mulheres batalhadoras , 

mesmo ainda havendo muito preconceito e só com luta que essas barreiras 

vão sendo quebrada, parabenizou a todas as mulheres de coração pela 

passagem do seu dia que será no dia oito de março, e que a lei Maria da penha 

faça valer a  pena, enfim parabenizou a todas as mulheres ,pra finalizar 

agradeceu pelo espaço e desejou uma boa sessão a todos; A Vereadora Inês 

dos Santos Bueno saudou ao presidente, aos vereadores, aos servidores da 

câmara,  a comunidade que se fez presente na sessão, a vereadora falou da 

bela atitude do colega Daniel por dar oportunidade ao colega Ataides, falou 

também da falta de chuva que o município enfrenta, e que precisamos de 

chuva , pois somos um município que vive da agricultura, graças a Deus não 

estamos passando por uma estiagem tão severa como outros municípios, mas  
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mesmo assim ficamos na expectativa de vir a chuva, da fatalidade com o amigo 

Nerci Taborda machucou a mão, que todos devemos ter cuidado, que Deus 

nos defenda de tantas fatalidades que está a acontecer , sendo assustador , 

também como os casos do corona vírus , um caso parecido com o vírus da 

gripe e os cuidados que devemos ter, parabenizou as mulheres pela passagem 

do seu dia que será oito de março, mulheres lutadoras  defensoras e que Deus 

dê saúde e força a todas as mulheres do município  e do mundo e que Deus de 

coragem a todas, para finalizar agradeceu pelo espaço desejando uma boa 

sessão a todos; O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou ao 

presidente e sua vice e a todos colegas dessa casa, relatou sobre o rodeio , 

agradeceu a todos que participaram , mesmo tendo rodeio em outas cidades, 

foi um grande rodeio , obtendo grande êxito  sendo um dos parques mais 

bonito da região desejou parabéns ao colega Ataides e que é uma honra tê-lo 

como colega , e parabenizou também ao colega Daniel  pela oportunidade que 

deu ao Ataides para finalizar agradeceu pelo espaço desejando uma boa 

sessão a todos; O Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao presidente, 

aos vereadores de diferentes bancadas, aos servidores da câmara, a 

comunidade que se fez presente na sessão, desejou as boas ao colega Ataides  

que aprendeu bastante com o colega nos quatro anos que trabalharam junto 

em mandatos passados , falou que não ia se pronunciar, relatou que na 

semana que passou fez visita a eleitores da Ponte do Buricá e ouviu 

comentários de que ele está pondo cabresto para que haja consenso , e que se 

preciso for irá a uma eleição sozinho como candidato, e fica triste com políticos, 

por não assumirem o que falam e fazem e cada um tem seu partido, e há 

coisas que são boas pro município outras não, e que da sua parte não haverá 

aliança  para consenso , vai concorrer sozinho , que já passou por eleições 

difíceis , que muitas vezes as pessoas se precipitam em fazer aliança com 

partidos , que muitas pessoas cavam o buraco para si mesmo , e que fica triste 

por não assumirem o que falam, que muitos são fracos e se atiram no colo dos 

outros  e que os mesmos podem ter a certeza de que ele não se sentou com 

ninguém para fazer o consenso   pra finalizar agradeceu pelo espaço; A 

Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao presidente, aos vereadores, aos 

servidores da câmara, a comunidade que se fez presente na sessão, deu boas 

vindas  ao Ataides falou sobre o rodeio , cumprimentou a patronagem dando 

parabéns a todos , falou também do corona vírus e que já ouve outras gripes e 

que Deus nós abençoe para que todos nós escape dessa  
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doença , e que a mídia põe bastante medo  e já passamos por muitas crises e 

que passamos por essa também , parabenizou as mulheres pela que dia oito 

se comemora o dia internacional da mulher, que as mesmas não são 

coitadinhas que muitas vezes não é só o homem culpado pela violência 

domestica, que a mulher deve buscar sua independência , buscando sua 

independência financeira para ter respeito , que a mesma deve ter voz ativa , 

deve rodar a baiana buscando seu respeito e sua dignidade as mulheres 

mesmo devem se proteger  pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; A 

Vereadora Veranice Santos saudou ao presidente, aos vereadores e 

vereadoras de diferentes bancadas, desejou boas vindas ao colega Ataides, 

que o mesmo deixou um legado fez um bom trabalho , parabenizou ao colega 

Daniel pela bela atitude , passando a oportunidade aqueles que não tiveram 

êxito de se eleger , parabenizou a patronagem do CTG, o qual faz parte , que 

foi um lindo rodeio  pra felicidade de todos , e fica feliz com o empenho que 

cada um fez ,para que o mesmo acontecesse , da preparação do mesmo, 

parabenizou a Secretaria de Obras  que esteve junto trabalhando para que 

ficasse aconchegante, parabenizou a todos da patronagem , parabenizou as 

mulheres , desejando um feliz dia da mulher e que devemos ter voz ativa e 

independência , deixou um abraço a todas as mulheres do município e do 

mundo, falou também da semana do município que no dia dezenove de março 

acontecerá o primeiro festival gospel e convida toda a comunidade a participar 

tendo ótimos prêmios e também troféu, acredita que terá grande publico , que 

precisamos de chuva, pra finalizar desejou uma boa sessão a todos; O 

Vereador Ataides Neves de Moura saudou ao presidente, aos vereadores e 

vereadoras agradecendo a presença de todos , agradeceu ao colega Daniel 

cedendo o espaço , recorda de tudo que viveu dentro dessa casa, que ele 

ajudou começar o município, lembrando das leis que foram criadas , nome de 

ruas  muitas vezes ficando ate horas da noite para conseguir, pois naquele 

tempo não tinha tanta facilidade como tem hoje , época em que não tinha a 

internet tempo difícil em comparação a tecnologia que temos hoje ,muitas 

vezes teve que buscar ajuda de fora para que se pudesse criar as Leis do 

município , foi tudo difícil mas conseguimos graças a Deus e hoje temos essa 

bela casa , e recorda  de tudo que viveu na casa e que muitas vezes procurou 

passar o conhecimento tanto de leis como de vivencia , que a melhor maneira  
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para conseguir as coisas é com dialogo, conversa e calma , também agradece 

aqueles que depositaram confiança , nos seus oitenta e oito votos , agradece 

ao percentual que teve , parabenizou a patronagem a qual faz parte pelo bonito 

rodeio  e todos aqueles que trabalharam na organização do parque e todos os 

que participaram , também da participação da campeira, parabenizou as 

mulheres pelo seu dia , sendo a mulher a flor mais bonita que tem  é a mulher , 

saudou a todas de uma forma geral pelo seu dia, pediu para encaminhar um 

pedido para a Secretaria de Obras ,que de uma ajuda nas estradas agora em 

tempo de safra, que Deus nos mande uma chuva , pois todos dependemos da 

agricultura, sendo que  para nossa região a agricultura é o eixo de tudo , 

agradeceu aos colegas e espera que haja um bom entendimento  e desejou um 

bom trabalho ao presidente  pra finalizar agradeceu pelo espaço; O Presidente 

passou a presidência a sua Vice-Presidente para se pronunciar; O 

Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou aos vereadores, aos servidores 

da câmara, a comunidade que se fez presente na sessão, desejou boas vindas 

ao colega Ataides, lembrou a todos da reunião do IBGE, agradeceu e 

cumprimentou o pessoal do rodeio, aos colegas Veranice  e Jeferson , que o 

Inhacorá ficou bem representado, parabenizou a patronagem em nome do 

Jeferson a todo pessoal que trabalhou, a campeira a Secretaria de Obras  

sendo o parque um dos mais bonitos da região , parabenizou a  família Cadore,   

falou da doação que a Câmara fez pro rodeio, dos cartões que cada vereador 

recebeu os identificando, parabenizou a todas as mulheres, que o primeiro 

movimento que teve para comemorar o dia da mulher foi o do direito do voto, 

sendo a mulher a flor mais bonita do jardim , da safra que já começou sendo 

que a mesma movimenta o município , falou sobre  a Câmara ajudar os 

universitários no transporte agradeceu a vice presidente  e parabenizou ao 

colega Daniel pelo belo gesto  pra finalizar desejou uma boa sessão a todos;  A 

Presidente devolveu a presidência ao Vereador Edelvan Cossetim da  

Silva ; O Presidente em seguida iniciou o PERÍODO DA ORDEM DO DIA No 

decorrer da Sessão, foram analisadas  as seguintes matérias: Indicação Nº 

01/2020 “Que a Administração Municipal estude uma maneira legal de realizar 

a doação de um terreno para o Grupo União dos Idosos de Inhacorá para 

construir a Sede de eventos e reuniões. Local onde pode ser realizada a 

doação do terreno onde era a antiga Secretaria de Obras, parque de maquinas  
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ou outro local”, o qual foi baixado na Comissão Constituição, Justiça e redação; 

Indicação  Nº 02/2020 “ Que o executivo Municipal, através da Secretaria de 

Obras, realize uma vistoria, concerto e construção de novos depósitos de lixo 

no interior do Município, e que na medida do possível passem a cada quinze 

dias para evitar acumulo de lixo”, o qual foi baixado  na Comissão Constituição, 

Justiça e redação; Projeto de Lei N° 001/2020 “Autoriza a celebração de termo 

de fomento e disciplina o repasse de recursos com a associação de pais e 

amigos dos excepcionais –APAE Alegria e dá outras providencias” no qual foi 

baixado na Comissão  de Orçamento Finanças e tributação; Projeto de Lei Nº 

002/2020 “ Autoriza a formalização de Convênio entre a Prefeitura de Inhacorá 

e da Associação dos Universitários de Inhacorá”, o qual foi baixado na 

Comissão de   Orçamento Finanças e tributação; Projeto de Lei N° 003/2020 “ 

Abre Credito adicional , especial, junto ao Orçamento Vigente 2020 da 

Prefeitura Municipal de Inhacorá-RS, e  dá outras providencias”, a qual foi 

baixado na Comissão de   Orçamento Finanças e tributação; O Presidente deu 

por encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 24 de 

Março ás 19:00 horas na sala de sessão da Câmara, e eu Bianca Ianke Feltes, 

Diretora Executiva lavrei está ATA que após lida será assinada pela Presidente 

e demais Vereadores presentes.  

 


