
 

 

 

 

ATA Nº 11 /2020 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, quarta-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 Daniel Bertoldo Streit saudou ao presidente, aos demais colegas 

vereadores e aos funcionários da casa, o vereador fala das fortes chuvas que 

vem ocorrendo, diz que está sendo bem complicado para todo mundo, que vem  

prejudicando bastante aos agricultores,os quais são os que tocam o nosso 

município, diz que também está bastante complicado para os produtores de 

leite trabalhar com esse tempo, parabeniza a Secretaria de Obras que está 

fazendo um grande esforço na arrumação das estradas, deixando da melhor 

forma possível,pois foram bueiros,estradas,pontes e alagamentos, fala do 

atraso na Secretaria da Agricultura,que assim que clarear o tempo,tudo será 

resolvido,fala do comprometimento do pessoal da agricultura, parabeniza as 

demais Secretarias,em especial a da Saúde, que vem em uma batalha contra o 

Coronavírus, fala que o município agora, está contando com cinco médicos que 

atendem no posto de saúde: Dr .Paulo, Dra. Terezinha, Dr. Róger, Dr. Eduardo 

e o Dr. Bruno, diz que é uma conquista de toda a equipe, parabeniza em nome 

da Secretária Bianca a todos que se esforçam para isso acontecer, diz que era 

um sonho da Secretária e do Prefeito ter todos os profissionais atuando em 

nosso município, fala da união de todos, que desde que entrou na Câmara de 

Vereadores, todos falavam de união e de um bom entendimento,dá os 

parabéns pelos quatros anos da boa administração e união de todos, diz que 

espera que continue um bom entendimento para os que se elegerem no 

próximo mandato, finaliza desejando uma boa sessão todos; O Vereador 
Elésio Roberto da Silva saudou ao presidente, aos demais colegas 

vereadores,aos funcionários da casa, fala da chuvarada dos últimos dias,que 

causaram bastante prejuízos no nosso município,mas que  apesar de tudo,tem  
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acompanhado, que o Secretário de Obras Gilberto Rodrigues, com sua equipe 

tem dado o devido atendimento, fazendo com que os problemas amenizem um 

pouco, fala das lavouras de trigo que foram atingidas,danos  com animais que 

alguns também tiveram, diz que todos devem se ajudar e se empenhar,fala que 

a comunidade conta coma ajuda da Administração e das Secretarias,fala que 

vê o empenho da Secretaria de Obras e demais Secretarias que também estão 

fazendo sua parte, finaliza agradecendo ao espaço e mandando um forte 

abraço a todos; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao presidente, 

aos demais colegas vereadores, aos funcionários e ao assessor  Emerson, fala 

da chuvarada, diz que temos que agradecer a Deus pois estava marcando 

ciclone e não veio graças a Ele, fala que teve bastante estragos,mas que isso 

faz parte e que isso se arruma, fala que nós contamos com a ajuda da 

Secretaria de Obras, que já está trabalhando, diz que chegou a tirar foto das 

estradas,pois ficou apavorada da quantidade de água,que foram 290mm,diz 

não tem estrada e lavoura que aguente, agradece ao bom trabalho do 

Secretário Gilberto e sua equipe,que estão sempre lutando para fazer o melhor 

para a população do Inhacorá, relata que está bastante feliz em relação a 

Secretaria da Saúde,que conseguiram mais equipe para atender a 

população,diz que espera que logo as nossas estradas estejam melhor,pois 

todos dependem delas para trafegar e finaliza agradecendo e desejando uma 

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

presidente, aos demais colegas vereadores, e aos funcionários da Câmara, 

relata sobre o tempo,dos grandes estragos em todas as estradas do nosso 

município, que infelizmente o trabalho terá que ser refeito todo, diz que tem 

certeza que assim que o tempo deixar a Secretaria de Obras colocará tudo em 

dia novamente, parabeniza a Secretaria da Saúde em nome da Secretária 

Bianca, pelo belo trabalho que vem apresentando em relação ao Covid-19 e de 

um modo geral, diz que o fato de termos ficado somente com um 

caso,comprova que o trabalho está sendo muito bem feito, fala que a vinda de 

mais médicos é fantástica, pois todos sabem da dificuldade de se conseguir um 

médico pediatra, diz que ficou muito feliz e satisfeito ao saber que o médico só 

veio ao nosso município após ver a matéria onde falava do bom trabalho que 

Inhacorá vem desenvolvendo em conjunto com todos os poderes, dando 

resultados e da vontade de crescer do município, fala que o trabalho em 

conjunto foi muito bem feito,que a harmonia e bom entendimento na Câmara, 

sempre foi muito grande,e diz que isso é base de um bom trabalho, fala do  
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adiamento das eleições para novembro,diz que não muda nada,pois o Covid-

19 em trinta dias vai continuar igual,fala que acha que é uma jogada política, 

diz que infelizmente alguns pensam mais no benefício próprio do que do 

coletivo, fala do comportamento do Presidente da República, com atitudes 

ridículas,onde tanto o fez, que conseguiu contrair a Covid-19, onde mundo 

inteiro tenta erradicar a doença,achar uma solução, evitar o contagio, e o 

Presidente sempre na contra-mão disso,fala que acha ridícula sua atitude de ir 

contra as medidas de prevenção da OMS,mas diz que espera que ele se 

recupere logo, finaliza desejando uma boa noite e uma boa sessão a todos; O 
Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao presidente da casa,aos demais 

colegas de todas as bancadas, fala da Covid-19, onde diz que o município está 

vencendo,relata do tempo,das estradas,diz que agradece a Deus por não ter 

acontecido nada com nossos familiares e amigos, fala que sabe que a 

Secretaria de Obras está trabalhando incansavelmente,diz que acredita que 

logo irá se normalizar tudo, fala do seu repúdio a votação da Câmara dos 

Deputados em relação ao adiamento das eleições,onde alegam que é por 

causa da pandemia, diz que  acredita que quanto mais jogar pra frente, pior é, 

diz que achou um cúmulo mexer na data das eleições,diz estar indignado com 

o cenário político, onde se importam somente com eles e não com o povo e 

finaliza agradecendo o espaço; A Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao 

presidente, aos demais colegas vereadores, aos funcionários, fala da 

chuvarada que veio para o município,que graças a Deus não veio temporal 

feio,o qual aconteceu em outros lugares como em Santa Catarina, diz que 

estamos de parabéns, pois nem a Covid-19 atingiu o nosso município,que 

temos que agradecer a Deus, pois estamos protegidos, diz que sabe que as 

estradas irão ficar péssimas e vão ter que dar um jeito e finaliza agradecendo e 

desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Veranice dos Santos 
saudou ao presidente,aos demais colegas vereadores das diferentes bancadas 

e aos funcionários da casa, parabeniza a equipe da Secretaria de Obras em 

nome do Secretário Gilberto, pelo belo exemplo e bom trabalho que vem 

desenvolvendo em nosso município,fala da chuvarada que vem 

prejudicando,causando  bastante danos ao município, diz que o Secretário 

Gilberto juntamente com sua equipe não mediram esforços para socorrer os 

agricultores e arrumar as estradas, diz que todos estão de parabéns,assim  
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como as demais Secretarias que vêem trabalhando em prol de todos, 

empenhadas cuidando do povo,diz que fica feliz pelo trabalho bem 

desempenhado, feliz também pelos médicos que vieram atender, agradece a 

Secretária Bianca e sua equipe, agradece ao Prefeito também, o qual está 

sempre atento a todas as necessidades que o município precisa,fala que ele 

está de parabéns,pois estava junto com o Secretário de Obras olhando os 

estragos pelos rincões,para ver o que precisava ser feito, diz que o nosso 

município está de parabéns,os vereadores que estão sempre unidos para que 

as coisas aconteçam, parabeniza também a  comunidade que é merecedora de 

um belo trabalho, onde todos estão dando o exemplo de que a união,faz a 

força,finaliza desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Arnaldo 
Mariano de Oliveira saudou ao presidente, aos demais colegas vereadores, 

aos funcionários da casa, relata das chuvas que vem atingindo o nosso estado, 

parabeniza a Secretaria de Obras com sua equipe, em nome do Secretário 

Gilberto,pelo trabalho que vem sendo feito, fala que a Secretaria da Agricultura 

em nome do Secretário Ademar, também está de parabéns, parabeniza a 

Administração, a Secretaria da Saúde, a Secretária e aos médicos, fala que 

quem ganha com essas medidas é a população, que terá um médico pediatra, 

fala do médico e da enfermeira que atenderão somente casos de Covid-19, diz 

que é um programa do Governo Federal, onde os atendimentos acontecerão 

onde era o prédio do NAAB, mas diz que se Deus quiser não vamos precisar, o 

vereador fala da ideia que deu ao Prefeito e à Bianca, no início do mandato, 

sobre deixar nos finais de semana um motorista sempre de sobreaviso, sendo 

dois motoristas disponíveis, o que acaba sendo um trabalho diferenciado 

perante aos outros municípios, agradece e deseja uma boa sessão a todos; O 
Presidente passou a Presidência a Vice-Presidente Inês dos Santos 
Bueno para se pronunciar; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saudou 

a todos os colegas vereadores e aos servidores da Câmara, fala que se sente 

orgulhoso e feliz com a Administração Municipal,na qual os vereadores 

também fazem parte, sendo nove vereadores empenhados em um bem 

comum,de todos os munícipes, fala que tudo que fizeram e estão fazendo,está 

tendo frutos, como a vinda de um pediatra para o município, pediatra este, que 

solicitou sua vinda,depois saber do bom entendimento que há entre os 

poderes, o vereador relata também de como Inhacorá está sendo bem visto  
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pelos outros municípios, mostrando que está indo para frente e que está no 

caminho certo, diz que todos estão de parabéns pelo esforço que fizeram e 

estão fazendo, fala que se continuarem no próximo mandato, que possam 

conseguir trazer ainda mais coisas para Inhacorá, para desenvolver ainda 

mais, agradece a todos por se fazerem presentes e participarem das sessões 

on-line, relata das estradas,dos trabalhos de reparos que terão que ser 

feitos,mas diz que temos que agradecer por não ter acontecido nada de ruim 

as famílias e suas casas, cumprimenta o  Prefeito,em nome dele, a Secretaria 

de Obras, pelo trabalho que já estão fazendo,cumprimenta a Secretaria da 

Saúde, parabenizando a Secretária Bianca pela conquista dos três médicos, 

finaliza desejando uma boa noite e  pedindo que Deus abençoe a todos.  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 28 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. 

 


