
 

 

 

 

ATA Nº 12 /2020 

Aos quinze 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 Elésio Roberto da Silva saúda ao presidente, aos colegas 

vereadores e aos funcionários da casa, fala dos Projetos que serão votados, 

aos quais se diz favorável, diz que em relação ao projeto dos subsídios 

entende que sendo uma época de pandemia é complicado, que as economias 

devem ser feitas e isso é uma obrigatoriedade tanto do Município,quanto a 

nível Estadual e Federal,fala que devemos tomar os devidos cuidados e 

cautela e finaliza desejando uma boa sessão a todos e reservando seu espaço; 

A Vereadora Inês dos Santos Bueno saúda ao presidente, aos demais 

colegas vereadores, e aos funcionários , a vereadora fala dos Projetos, aos 

quais diz ser favorável, agradece e dá os parabéns ao pessoal da Secretaria de 

Obras que veem trabalhando nas arrumações das estradas, dos estragos ainda 

das chuvaradas, fala que é disso que os munícipes precisam,de um bom 

trabalho das Secretarias, fala também dos consertos dos depósitos de lixo nas 

comunidades do interior, que ficou muito bom e dá os parabéns a equipe que 

fez e atendeu aos pedidos,agradece  as demais Secretarias, em especial a da 

Saúde, que trabalha na batalha contra a Covid-19,diz que com força e fé, Deus 

irá proteger a todos que precisam de saúde e finaliza desejando uma boa 

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

presidente, aos demais colegas vereadores, e aos funcionários da casa, relata 

dos Projetos a serem votados,do bom entendimento que há, onde diz que acha 

que nunca na história, Inhacorá em um mandato, teve tanto investimento de 

fora,onde diz que todos os partidos mandaram Emendas, reforça que foi 

trabalhado com união,sem pensar em benefício próprio, mas sim de todo a 

comunidade, fala do ótimo trabalho da Secretaria de Obras,onde as partes  
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mais críticas já estão prontas, diz que o pessoal realmente está trabalhando 

bem e estão de parabéns, o vereador fala da Saúde, que estão sempre 

fazendo um bom trabalho,diz que todos fazendo a sua parte em relação ao 

Covid-19, vamos sempre ter um resultado positivo, dá seu voto favorável aos 

dois Projetos e finaliza desejando uma boa sessão e uma boa noite a todos; O 
Vereador Roque Clairto da Silva saudou ao presidente ,aos demais colegas 

vereadores, diz que em relação aos Projetos já deu seu parecer favorável e 

vota a favor deles e finaliza desejando uma ótima sessão a todos; A Vereadora 
Sirlei Cleci Rolim saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores, aos 

funcionários, e ao assessor jurídico, fala do Projeto que fixa os subsídios dos 

Vereadores,ao qual diz ser penoso,pois há vinte anos não há um aumento, 

mas diz que concorda pela situação atual,fala também ser favorável ao Projeto 

para o término do asfalto, diz ser um sonho seu e de todos os munícipes que 

todas as ruas da cidade sejam asfaltadas, agradece ao pessoal da saúde pelos 

seus cuidados em relação ao Coronavírus, diz que o município está de 

parabéns por não haverem mais casos, e finaliza desejando uma boa sessão a 

todos; A Vereadora Veranice dos Santos saúda ao presidente, aos demais 

colegas vereadores das diferentes bancadas,aos funcionários da casa, e ao 

assessor jurídico Emerson, a vereadora fala dos projetos a serem votados, diz 

que em relação aos subsídios,também é favorável a não ter o aumento,devido 

ao período de pandemia e  também para fazer uma economia para o Município, 

diz que o Projeto para o asfalto é mais uma conquista para o nosso 

Município,uma Emenda do parlamentar Ronaldo Nogueira que vem somar, fala 

que todos os vereadores fizeram seu papel de junto com seus deputados 

buscar recursos, diz que graças a Deus com a união de todos aí está as 

Emendas que vieram somar muito,que era grande sonho de todos e hoje torna-

se realidade, agradece a todos que olharam com bons olhos o nosso 

Município, fala que os nove vereadores estão de parabéns por sempre terem 

um bom entendimento, parabeniza o chefe obras e todos os funcionários, que 

estão trabalhando incansavelmente, agradece a Secretaria da Saúde que 

também não mede esforços para trabalhar contra o vírus, fala que graças a 

Deus Inhacorá é abençoado por não terem aumentado os casos, também 

graças ao trabalho da Secretaria que tomaram as medidas cabíveis, agradece 

a Assistência Social pelo trabalho feito, diz que todas as Secretarias estão 

desempenhando muito bem seu papel, agradece e dá os parabéns ao Prefeito 

pelo belo  trabalho que vem sendo feito e finaliza agradecendo e desejando  
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uma boa sessão a todos; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saúda ao 

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

sobre os projetos também é favorável, diz que o Projeto do asfalto vem ajudar 

no embelezamento da cidade e deixa as ruas mais adequadas para o trânsito, 

valorizando os terrenos e dando uma visibilidade melhor para os que vem de 

fora, parabeniza o esforço que a Administração está fazendo,diz que o Prefeito 

está sempre empenhado,fala que os nove vereadores em todo o mandato 

trabalharam com união e parabeniza por isso, diz que só tem a agradecer, fala 

do trabalho de todas as secretarias, parabenizando a todas e finaliza 

agradecendo; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saúda ao presidente, aos 

demais colegas vereadores e aos funcionários da casa, fala que é favorável 

aos dois Projetos, pois diz que entende que nesse momento em relação aos 

subsídios,não pode-se querer mais em cima das gratificações, por ser um 

momento complicado no nosso País, fala que gostaria que todos ganhassem 

bem mais pelos serviços prestados a comunidade,um salário justo, diz que 

sobre o Projeto do asfalto fica feliz quando vem um valor desses para se 

aprovar nessa casa, diz que é um trabalho de  muito tempo, que se luta e 

busca para conseguir algum valor para investir no município e que agora 

felizmente vai ser iniciado um novo trecho de asfalto,o que era um sonho de 

muitos anos, fala que o centro da cidade faltam poucas ruas para serem 

asfaltadas,diz que já está um longo caminho andando com as melhorias que 

fizeram, com os recursos da Câmara, que são muito bem aplicados quando é 

feito para um bem comum de todos, fala que toda a população saiu ganhando 

com isso,com esses recursos que se economiza dentro da Câmara de 

Vereadores, parabeniza a Secretaria de Obras que em poucos dias conseguiu 

solucionar quase todos os problemas que tinha nas estradas, diz que em nome 

do Secretário Gilberto, parabeniza a todos os funcionários que estão 

batalhando, e a cada dia concluindo os seus serviços bem feitos, e finaliza 

desejando 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 saúda a todos os colegas vereadores e aos 

servidores da Câmara, agradece a todos pelos seus pronunciamentos, 

cumprimenta e parabeniza ao pessoal da Saúde e das Obras que trabalharam 

arduamente,até mesmo abaixo de mal tempo, diz que agradece em especial ao 

pessoal da Saúde, em nome da Secretária Bianca, que estão fazendo um 

belíssimo trabalho em relação ao Covid-19, cumprimenta os vereadores pela  
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parceria de sempre, fala do Projeto do asfalto, do trecho três, que é uma 

Emenda Parlamentar, relata que o trecho um é uma Emenda Parlamentar 

também e o trecho dois é uma economia da Câmara juntamente com o 

Executivo, agradece novamente a disponibilidade de todos para as sessões on-

line,  e finaliza agradecendo a presença de todos e desejando uma boa noite; 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,baixadas e votadas as seguintes 

matérias: Um (1) Projeto de Lei do Legislativo nº 02/2020 “ Fixa os subsídios 

dos Vereadores do Município para o quatriênio 2021/2024”,o qual estava 

baixado na Comissão de Constituição,Justiça e Redação e na Comissão de 

Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer favorável das 

Comissões, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos 

votos;Um (1) Projeto de Lei nº 008/2020 “ Cria rubrica orçamentária para ser 

incluída no orçamento anual 2020 por crédito adicional especial no valor de 

R$238.750,00  e dá outras providências”,o qual foi baixado na Comissão de 

Orçamento,Finanças e Tributação, 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 04 de Agosto 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. 

 


