
 

 

 

 

ATA Nº 06 /2020 

Aos vinte oito dias do mês de abril 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 do vereador 

Edelvan Cossetim da Silva, os seguintes Edis: Arnaldo Mariano de Oliveira, 

Daniel Bertoldo Streit, Elésio Roberto da Silva, 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.  

O Presidente Edelvan Cossetim da Silva saudou a todos os vereadores e 

apresentou a nova funcionária da casa, Eliane Moura dos Santos da Veiga, 

candidata que passou em primeiro lugar no concurso de Agente Legislativo, a 

qual foi nomeada, e está trabalhando desde março na casa. 

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva, saudou ao presidente, aos 

demais colegas vereadores, aos colaboradores da Câmara, em especial a  

nova colega, Eliane, que seja bem-vinda. O vereador disse que depois de tanto 

tempo sem poderem se reunir, sentiu falta, e que era bom estarem todos 

reunidos, relatou que conversou com o Presidente Edelvan, sobre a aquisição 

de máscaras e álcool gel, usando uma parte do décimo, um repasse, no valor 

de R$ 30.000 (trinta mil reais) a ser investido na área da saúde, por saber que 

está só no início essa pandemia, que daqui alguns dias esse surto deve 

aumentar, e que infelizmente sabe, que a maioria das pessoas da nossa cidade 

não têm condições de comprar as máscaras e o álcool gel e por termos muitos 

trabalhadores autônomos, também seria uma forma de incentivá-los na 

produção dessas máscaras, já que muitas coisas estão paradas, diz que 

poderíamos contar com a ajuda das agentes de saúde, para fazer a distribuição 

dessas máscaras e álcool gel, porque esta seria uma forma de frear um pouco, 

quando aqui chegar vírus, pois diz que infelizmente o vírus está aí, que todos 

os dias vêm pessoas de fora, e isso tudo é algo sério, que essa ideia seria 

válida, pois a nossa população é bastante desinformada, e nessa ação com as 

agentes de saúde nas entregas, elas já poderiam informar os meios de como a 

população pode se cuidar, pois sendo um município pequeno, é fácil de 

controlar e finalizou agradecendo e desejando uma boa sessão a todos; O 

Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao senhor presidente, aos demais 

vereadores, colegas de bancada, deu as boas vindas a Eliane e saudou as 
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funcionárias da casa, Jane e Bianca. O vereador relatou o que está se 

passando em todos os lugares, devido ao Coronavírus, que devido a isso 

estavam sem se reencontrar já há algum tempo, que pede a Deus que esse 

momento passe, que nos livre dessa doença que veio nos assolar, que por vir 

bastantes pessoas de fora devemos nos prevenir, diz concordar com o colega 

Jeferson e com o nosso Presidente, de ser destinado uma verba para a 

distribuição às famílias, de  máscaras e álcool gel, diz que esse é o momento 

de ajudar, pois chega o inverno e devemos nos prevenir. O vereador relata ter 

conversado com o secretário de obras, sobre a questão do lixo, para levar até o 

Prefeito sobre criar uma lei municipal, pois os demais municípios todos têm, e 

que somente assim as coisas teriam um andamento melhor e finalizou 

desejando uma boa noite a todos; A Vereadora Sirlei Cleci Rolim, saudou o 

presidente da Câmara, os senhores vereadores, as funcionárias da casa, as 

quais diz que estão sempre disponíveis quando precisa, e saudou a Eliane, que 

seja bem-vinda, a vereadora relata, estar meio desordenada, por estar tanto 

tempo em casa, devido ao Coronavírus, que esta doença está sendo mais 

apavorante do que se pensava, que devemos nos cuidar, orar a Deus que ele 

nos proteja, que Ele é o nosso médico maior, e que devemos sair só quando 

precisarmos, diz ser favorável a ideia do colega Jeferson, que se a Câmara tem 

que destinar o dinheiro, que seja para a saúde, para podermos ver se 

conseguimos arrumar um meio de minimizar tudo isso, enfim finaliza dizendo, 

que todos devemos no cuidar, pede que Deus proteja nosso povo, nosso 

município e nosso País, deseja uma boa noite a todos e que todos tenham uma 

boa sessão; A Vereadora Veranice Santos saudou ao presidente, aos colegas 

vereadores, as demais funcionárias da casa, desejou as boas vindas a Agente 

Legislativo Eliane, parabenizou o senhor presidente por tê-la chamado, pois ela 

foi uma das que indagou, que não achava justo ela ter passado no concurso e 

não ser chamada, deseja as boas vindas, diz que a casa também é sua. A 

vereadora diz que em relação à ideia do colega Jeferson, acha importante que 

seja doado o valor estimado, pelo que vem assolando essa doença pelo mundo 

a fora, diz ser muito triste o que vê nos jornais, pela quantidade de túmulos, 

que isso causa certo medo, diz que nós, como município pequeno, é fácil 

controlar, que seria importante um decreto para prevenção, para o uso de 

máscaras, que então acha louvável e que é favorável a esse projeto, também 

acha que poderíamos fazer quites contendo sabão para levar a população. A 

vereadora relata que em relação ao lixo, vendo as fotos que foram divulgadas e  
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vendo o quanto os funcionários se empenham para o recolhimento, e diz  que 

em muitas casas não se cumpre as datas da coleta, que acabam deixando os 

seus lixos após o caminhão já ter passado, acredita que está faltando um 

pouco de conscientização das pessoas sobre recolhimento e sobre a 

separação do lixo, pois acabam colocando de tudo para o recolhimento, até 

mesmo animais mortos, que por isso devem estudar em conjunto, uma forma 

de que isso não cresça mais, talvez tendo que multar as pessoas que colocam 

o lixo na data errada, finaliza dizendo ficar triste por toda essa crise, por essa 

pandemia, e que nós devemos tomar as devidas precauções, e torcer e rezar 

pelo nosso País, deseja uma ótima sessão a todos e agradece; O Vereador 

Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao presidente, aos colegas vereadores, 

aos funcionários da casa, parabenizou a Eliane nova funcionária, que passou 

no concurso concorrendo com mais trinta e oito pessoas, diz que se está aqui, 

é porque merece e tem capacidade, desejou sucesso no seu trabalho, 

agradeceu a Bianca e Jane, as quais estão sempre ajudando, agradeceu 

também a Secretária Administrativa, que também está sempre ajudando,  que 

isso é importante, pois ninguém sabe de tudo, que no Inhacorá são poucos que 

tem estudos, entre os vereadores, diz que o Dr. Elésio, é uma pessoa que 

possui bastante conhecimento, que outros tem menos, e que se ele mesmo 

fosse depender de estudo, não estava aqui, que então por isso é grato pelas 

pessoas que o colocaram como vereador, que isso é louvável. O vereador 

relata que sobre a doação da Câmara, não sabe se daria certo, porque há 

sessenta dias tentou realizar uma doação à creche, porém, foi em Santo 

Augusto, e o orientaram a não fazer, por ser um ano eleitoral, que tem a ideia 

então, de que cada vereador doe o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) do 

seu décimo para a fabricação de máscaras e compra de álcool gel. Finaliza 

dizendo que dia primeiro de maio é dia do trabalhador e deixa um abraço a 

todos os trabalhadores do nosso município e desejando um feliz dia do 

trabalhador a todas as pessoas de Inhacorá, e que deixa lançada sua ideia aos 

colegas e agradece a todos; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou o 

presidente da casa, aos demais vereadores, relata que devido à pandemia, 

estavam um pouco afastados, mas que agora estão voltando aos trabalhos, 

que espera que esse vírus não chegue até o nosso município, para que 

consigam seguir com o trabalho na Câmara. O vereador parabeniza também a 

nova funcionária da casa, Eliane, diz que também conversou com os demais 

colegas, que achavam que deveriam chamar a funcionária, que havia passado  
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no concurso, por que havia estudado muito pra isso, que foi mérito dela, por ser 

só ela e mais uma pessoa a ter passado, tento assim capacidade para 

trabalhar conosco aqui na Câmara de Vereadores, cumprimenta também as 

demais funcionárias da casa, Jane e Bianca, a Secretária Administrativa, 

Daniela, que hoje se faz presente, que é uma honra, cumprimenta ao Prefeito e 

os demais Secretários, o vereador diz ser uma pena não conseguir finalizar 

todos os trabalhos sanados do nosso município, devido a esse problema que 

está no mundo inteiro, relata que toda a economia da nossa região foi afetada, 

que o comércio teve que ficar fechado, mas que entende que se continuasse 

fechado, isso ocasionaria um problema muito maior, acha que as pessoas tem 

que se prevenir, se cuidar, mas tentando tocar a bola pra frente e trabalhar, 

que as coisas vão começando a melhorar devagarinho, diz que o Ministro 

Paulo Guedes fez um pronunciamento, para o uso de máscara, mas com a 

cabeça na economia, dizendo com isso, que por muito tempo o Brasil não 

aguentaria, então acredita, que é a hora do pessoal voltar ao trabalho, 

cuidando-se e levando com seriedade esse problema, pois ainda encontra 

muitas pessoas na rua, que acreditam que o vírus não vai vir ao nosso 

município, que isso é coisa de cidade grande, o vereador diz juntar-se a ideia 

do colega Jeferson, para ajudar e mais a frente com a ideia do colega Arnaldo, 

pois acredita que não custa muito cada vereador descontar um pouco para 

ajudar os munícipes, relata também, ter ido à secretaria de obras ver a questão 

do lixo, que vê que as pessoas tem que se conscientizar, pede a compreensão 

de todos, pois sem fazer uma lei, acredita que não mudará, diz que há muitos 

terrenos baldios e casas com o acúmulo de lixo, que por isso é a hora dos 

vereadores junto com o Poder Executivo, discutirem sobre a criação de uma lei 

que cuide disso, porque devemos manter a cidade organizada e limpa, finaliza, 

desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Elésio Roberto da Silva 

saudou o senhor presidente, aos senhores vereadores, as funcionárias da 

casa, Jane e Bianca, parabenizou a nova funcionária da casa pela sua 

conquista, que foi fruto de estudo, que muitos que estão de fora, podem pensar 

que foi sorte, mas não, foi dedicação e por isso chegou lá, o vereador 

cumprimentou também o Assessor Jurídico e dos demais funcionários da casa, 

o vereador relata que por estarmos nessa situação de pandemia, estão todos 

apavorados, estão em casa com suas famílias, que há estresse e preocupação, 

que há muitas pessoas deprimidas, umas em depressão, que é um caos que 

ninguém esperava, diz que na última sessão que aconteceu na casa, chegou a  
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comentar que era preocupante, mas que de lá pra cá, a coisa se estendeu, fala 

que sabe que na nossa vida a gente sempre procura fazer as coisas certas e 

não fazer o errado, mas nem sempre o que escolhemos é o certo e nem 

sempre o que achávamos errado é errado, tudo depende da situação que se 

está passando e do momento, diz que a nossa sociedade está com as pessoas 

em casa, e que está torcendo e pedindo a Deus que essa pandemia passe de 

uma vez, mas que sabe que não é bem assim, que na vida muitas vezes a 

gente sabe que precisa ,não só fazer a nossa parte, como o de ficar em casa, 

mas precisamos entregar nas mãos de Deus, porque Ele é o nosso pai, nosso 

Soberano, é Ele que vai nos livrar dessa situação. Parabeniza os vereadores 

Jeferson e Arnaldo pela ideia, diz que as medidas do possível devem ajudar, e 

por isso os apoia. E para encerrar, comemora o dia primeiro de maio, dia do 

trabalhador, felicitando, os médicos e caminhoneiros, que estão de peito aberto 

trabalhando nesta pandemia e deseja uma boa sessão a todos. O Presidente 

passou a presidência ao Primeiro Secretário Roque Clairto da Silva para 

se pronunciar; O vereador Edelvan Cossetim da Silva agradeceu a todos os 

vereadores, que apesar do momento estiveram participativos, em sessões on-

line, e até mesmo por telefone, e votaram nos projetos, fala da união que 

sempre tiveram nesses três anos, que isso está sendo bom para o município, 

pois ao sair na rua vê-se a diferença, o quanto a cidade vem crescendo, 

parabeniza então a todos os vereadores por tudo o que estão fazendo, relata 

que o município de Inhacorá, foi o que mais arrecadou notas da região do 

Celeiro, e que entrará em contato com o “Jornal O Celeiro” para publicar uma 

nota, falando da administração, da boa convivência entre Administração e 

Câmara, e das coisas que vêm acontecendo, o vereador diz ser favorável, 

juntamente com os demais vereadores sobre o repasse que o colega Jeferson 

propôs, diz que está de presidente, mas que, no entanto a maioria das 

decisões devem ser tomadas em conjunto e deve haver o entendimento de 

todos, pois todos os vereadores foram eleitos pelo voto do povo, que não foram 

os mesmos votos que teve, mas que representam a população do Inhacorá, 

que então por ser o desejo de todos irá se informar sobre como realizar o 

repasse, acredita que o melhor será fazer quites, contendo álcool gel e 

máscaras, que com o repasse de R$ 30,000 (trinta mil reais) dará pra fazer 

bastante coisas, mas que tentará conseguir mais algum repasse para ajudar o 

município. O vereador mostra aos colegas uma lista para doações à sede do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para a reforma do telhado, o qual se  
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encontra bastante danificado, porém diz que já se informou anteriormente 

sobre o repasse da Câmara para este fim, e que não poderão realizar este 

repasse, por ser esse um ano de eleição, que então deixará a lista na Câmara, 

a critério de cada um para a realização de doação espontânea. Agradece ao 

colega Arnaldo por ter aceitado de imediato, para ser o conselheiro da Defesa 

Civil, representando os vereadores, comunica aos vereadores que esteve com 

o Prefeito, o qual informou que será trocado a tubulação da Rua Celeste Rolim, 

que haverá um pouco de transtorno devido à obra, a qual será bancada pela 

CORSAN, que apesar do transtorno, é algo bom para o município, pois diz que 

sem obra não há desenvolvimento, relata aos vereadores que terão que criar 

uma normativa sobre a gratificação natalina, o chamado décimo, pois esta 

deverá constar na Lei Municipal, lembra que este ano por ser ano eleitoral, 

deverão votar o aumento ou não dos salários, para o próximo mandato, que 

todos deverão decidir juntos, antes de cento e oitenta dias das eleições, diz 

que o salário é defasado, que o Assessor Jurídico deu parecer favorável e que 

também é favorável a este aumento, fala que juntos deverão entrar em um 

acordo do percentual a ser aumentado, entende que todo o trabalhador tem 

direito a receber aumento, cumprimenta os vereadores Arnaldo e Jeferson, que 

juntos visitaram o poço do Buricá, que foi dado como concluído, que foi 

colocado a caixa d’água, diz que visitaram duas famílias, as quais ficaram 

muito felizes, pois estavam sem água, o vereador falou que juntamente com o 

colega Roque, visitaram o terreno da Esquina Neves, terreno esse, que está à 

venda, e que analisam doar o valor da venda ao Hospital de Chiapetta, para a 

compra de aparelho de RX, o qual beneficiaria também o nosso município de 

Inhacorá, pois diminuiria o percurso quando há a necessidade desse exame, os 

munícipes não precisariam deslocar-se até Santo Augusto, o vereador relata 

sobre os terrenos baldios, que havia feito já no primeiro ano, uma Indicação 

para criar uma lei, que multasse aqueles que não estavam limpando os 

terrenos, que deve ser encaminhada essa lei, onde todos são favoráveis e 

anexa-la junto com a do lixo, para finalizar agradeceu o espaço. O Secretário 

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 e votadas a seguintes matérias: Projeto de Lei n° 

0004/2020 “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER DESCONTO 

NO PAGAMENTO DO IPTU 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, o qual 

estava baixado na Comissão de Orçamento Finanças e Tributação; onde 
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recebeu parecer favorável da comissão, foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade dos votos; Projeto de Lei n° 005/2020 “AUTORIZA O 

MUNICÍPIO A CELEBRAR TERMO DE CESSÃO DE USO COM A 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN, 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: Projeto de Lei 006/2020 “ 

RATIFICA O PROGRAMA MUNICIPAL DE COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL 

E CONCEDE PREMIAÇÃO AOS CONSUMIDORES NO ÂMBITO 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;  O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando 

a próxima sessão para o próximo dia 12 de Maio às 19:00 horas, na sala da 

Câmara, e eu Eliane Moura dos Santos da Veiga, Agente Legislativo, lavrei 

esta ATA que após lida será assinada pelo Presidente e demais Vereadores 

presentes. 

 


