
 

 

 

 

ATA Nº 10 /2020 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte, terça-feira, às dezoito 
horas e trinta minutos, reuniram-se em sessão on-line, 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, 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.  

DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19) A SESSÃO 
ACONTECEU DE FORMA ON-LINE. 

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saudou ao presidente, aos demais 
colegas vereadores, aos funcionários da casa, e ao assessor Emerson, pede 
ao presidente para mandar votos de pesar em nome da Câmara, às famílias de 
Maria de Lourdes Barbosa, e Êdi do Rosário, que faleceram essa semana, fala 
da sessão que também ao mesmo tempo acontece no Senado,onde discutem 
sobre as eleições, relata sobre as doações de cestas básicas doadas pela 
Sicredi, diz que acredita que teria sido melhor a Sicredi ter feito uma relação de 
pessoas mais necessitadas para poder doar, e  não ter passado para a 
Administração fazer isso, o que acarretou em cobranças da população, pois 
muitos queriam também ganhar as cestas, fala sobre o trabalho da Secretaria 
da Saúde, os quais estão trabalhando fazendo as medidas de temperatura na 
entrada da cidade, a qual diz ser muito importante, e fala que estamos sendo 
parabenizados por isso por outros municípios,pede que todos tenham cuidado 
e se puder, pedir para familiares de outras cidades não virem nesse momento 
fazer visitas e que a população também evite visitar outras localidades e 
finaliza agradecendo; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao 
presidente, aos demais colegas vereadores, parabeniza todas as Secretarias 
que estão desempenhando um excelente trabalho aqui em Inhacorá, relata 
sobre a Secretaria da Educação que deslocou um ônibus para entregar os 
trabalhos aos alunos,fala que os professores estão todos empenhados nesse 
desafio de ter a escola sem alunos e desenvolver trabalhos para serem 
entregues, parabeniza a Secretária da Educação por esse excelente trabalho 
que vem sendo desenvolvido e por esse desafio enfrentado, parabeniza a 
Assistência Social também por seus trabalhos, e a Sicredi pela doação das  
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cestas básicas, a qual vem sendo parceira, pois há algum tempo atrás já doou 
ao município o valor de R$10.000 (dez mil reais),agradece e parabeniza a 
equipe da saúde, através da Secretária Bianca,que vêem realizando um 
excelente trabalho, fala que estão elogiando muito a barreira da saúde, o 
vereador fala do boletim da saúde que saiu de Chiapetta, com mais uma 
pessoa atestando positivo, diz que está bem preocupante,pois é uma cidade 
vizinha e a população de Inhacorá circula bastante por lá, pede que todos 
tomem o máximo de  cuidado,usando máscara e álcool em gel, para não 
trazerem novamente o vírus para o nosso município, finaliza agradecendo 
novamente a todas as Secretarias pelo bom trabalho e desejando uma boa 
sessão a todos; Vereador Elésio Roberto da Silva dispensou a palavra; A 
Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao presidente, aos demais 
colegas vereadores,aos funcionários da casa, ao assessor Emerson, diz que a 
preocupação com a COVID-19 continua, fala que em Chiapetta está um 
problema muito grande e que é preocupante por ser nosso vizinho, relata que o 
município está sendo bastante elogiado em relação aos seus cuidados na 
saúde e diz que fica feliz e também parabeniza as ideias da Secretária Bianca 
e seu comando,que está muito bom e está evitando a chegada dessa doença 
em nosso município, e diz que se Deus quiser e com a ajuda de todos não vai 
chegar, a vereadora dá os votos de pesar também as famílias da dona Maria e 
da dona Êdi e finaliza desejando uma boa sessão a todos; O Vereador 
Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou ao presidente, aos demais colegas 
vereadores e aos funcionários da casa, fala sobre as cestas básicas doadas 
pela Sicredi, que a assistente social pediu para informar aos vereadores que 
em virtude das reclamações que aconteceram da parte de algumas pessoas 
via internet, a assistência social fez uma lista dos mais necessitados,com mais 
crianças e idosos na família e fez a distribuição dessas doações, onde foram 
39 cestas básicas doadas, diz que em relação ao COVID-19 a preocupação é 
grande, pelo fato de ter pessoas saindo para fora desnecessariamente,fala que 
infelizmente nem todo mundo é consciente, relata o fato do bom trabalho que 
está sendo feito e que está sendo bastante elogiado pelas pessoas que vem de 
fora, diz que sua preocupação é maior com o município de Chiapetta, que se 
continuar assim, entrará como bandeira vermelha e diz que pelo que vem se 
informando, pela proximidade com a nossa cidade,pode ser que o nosso 
município entre junto, por ser um município pequeno e ter muitos casos, diz 
que espera que consigam controlar e que esse problema se resolva logo, para  
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que possamos retomar as atividades normalmente, pois tem muita gente que 
precisa trabalhar e não está conseguindo,fala que se Deus quiser as coisas 
vão voltar ao normal,finaliza agradecendo e desejando uma boa sessão e boa 
noite a todos; O Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a palavra; A 
Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao presidente,os demais colegas 
vereadores,os funcionários e ao assessor jurídico Emerson Cavali, relata sobre 
a COVID-19,diz que graças a Deus está mais calmo,que  pode ser que o 
problema pode acabar por aqui,pois é só o pessoal continuar se cuidando, fala 
que tem algumas pessoas que não tomaram consciência disso, fala sobre a 
live que aconteceu de um baile,onde chegou a chamar a atenção e foi 
desacatada, diz que gostaria que o Prefeito chamasse a atenção dessa 
pessoa,e dizer-lhe que, ele não tem o direito de usar o nome”trabalho”,como se 
estivesse trabalhando em baile fazendo live, correndo o risco de trazer um 
grande prejuízo ao nosso município,fala que gostaria que sobre isso fosse 
tomada providências, pede ao presidente que sejam encaminhados votos de 
pesar as famílias do senhor  Nelson Kalb, falecido  no mês passado e a família 
da dona Maria Barbosa, a vereadora pede ao presidente para que peça para 
darem uma cuidada nas estradas que estão feias por ser uma época de 
serviços, cumprimenta a comissão de frente da COVID-19, a Administração, o 
Prefeito, a Secretária e a todos que estão trabalhando para amenizar esse 
problema, e finaliza desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora 
Veranice dos Santos saudou ao presidente,aos demais colegas vereadores 
das diferentes bancadas,parabeniza a Secretária juntamente com sua equipe 
que vêem trabalhando para que a COVID-19 não invada a nossa cidade, diz 
que elas estão fazendo um belíssimo trabalho de prevenção,fala que ouve até 
de outros municípios o exemplo que Inhacorá está dando em relação ao 
coronavírus, fala que em nome da Secretária Bianca,parabeniza todas as 
demais pessoas que fazem parte da equipe,as quais arriscam a própria vida 
para cuidar das outras pessoas, parabeniza também ao Sicredi pela 
doação,que é parceiro de Inhacorá, a vereadora fala das lives que estão 
acontecendo, as quais diz ser muito preocupante, por poderem virem a trazer 
uma doença que poderia assolar o nosso município, diz que é uma pequena 
minoria que não está tendo consciência, que não sabem do perigo que é isso, 
relata que conversa com pessoas e tenta passar para que tomem mais 
cuidado,porque é uma coisa muito triste e finaliza desejando uma boa sessão a  
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todos; O Presidente passou a Presidência a Vice-Presidente Inês dos 
Santos Bueno para se pronunciar; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva 
saudou a presidente, aos demais vereadores, ressalta os votos de pesar as 
famílias, relata sobre a doação do Sicredi, diz que é mais uma boa ação que 
faz  para o município, fala que seriam 39 cestas básicas doadas para as 
pessoas que se escrevessem e fossem mais necessitadas, mas diz que 
infelizmente há pessoas que usam as redes sociais para fazerem publicações 
maldosas, fala que temos é que, agradecer pelas iniciativas das empresas para 
o nosso município, o vereador fala da live do baile, diz que a vereadora Sirlei 
está certa, por ser representante do povo em defender, diz que irá encaminhar 
para o Prefeito sobre isso, para que seja feito alguma coisa ,até mesmo porque 
a pessoa envolvida chegou a furar a barreira da saúde e que seria importante 
ser conversado com ela, relata sobre o roubo do cemitério,que acha que é uma 
falta de respeito, porque são tudo frutos de doações, parabeniza a organização 
da Secretaria da Saúde, porque o nosso município está sendo um modelo, 
parabeniza em nome da Secretária Bianca as iniciativas, que estão mantendo 
os números de casos baixos em nosso município, e diz que se Deus quiser 
continuará assim até tudo passar, o vereador fala da questão de Inhacorá 
poder entrar na bandeira vermelha,caso o município de Chiapetta entre, diz 
que é algo que pode vir a acontecer pela proximidade dos municípios, fala 
sobre as eleições municipais,diz que o Senado aprovou em primeiro turno o 
adiantamento das eleições municipais,que ficarão para novembro,mas que há 
uma grande massa de deputados que querem a prorrogação por mais dois 
anos,diz que acredita que até o final da semana isso venha a se desenrolar, o 
vereador agradece a compreensão de todos por ser uma sessão on-line e 
todos estarem fazendo os seus papeis como vereadores e finaliza. A 
Presidente devolveu a presidência ao vereador Edelvan Cossetim da 
Silva. Não houveram matérias para serem baixadas e votadas. O 
Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o 
próximo dia 07 de Julho às 18h30min, que devido a pandemia da COVID-19, 
ocorrerá de forma on-line e eu Eliane Moura dos Santos da Veiga, Agente 
Legislativo, lavrei esta ATA que após lida será assinada pelo Presidente e 
demais Vereadores presentes. 

 


