
 

 

 

 

ATA Nº 13 /2020 

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, terça-feira, às dezoito 

horas e trinta minutos, 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, Inês dos 

Santos Bueno,Jeferson Sedinei Moura da Silva,Sirlei Cleci Rolim e Veranice 

Santos. Invocando a Proteção Divina o Presidente declarou aberta a Sessão.  

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

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

vereadores, e aos funcionários, comenta sobre o fato de não se reunirem há 

dias,por estarem todos se cuidando,fala que está perigoso,pois há muitas 

famílias isoladas,diz estar preocupada com as famílias e amigos, relata sobre 

sua sogra,que se encontra no hospital,pede a Deus que amenize os casos de 

Coronavírus, diz que temos que ter fé,que devemos no reunir em oração e 

finaliza desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Jeferson Sedinei 
Moura da Silva saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores, e a 

funcionária Eliane, diz que é inevitável não falar sobre o Coronavírus, fala que 

vínhamos muito bem,mas que em algum momento houve o descuido,porém diz 

que isso não tira o mérito da equipe da saúde, do trabalho que é feito,que 

graças a Deus não tivemos nenhum óbito, parabeniza pelo trabalho de 

conscientização que é feito,onde muitos que vem de fora ficam surpresos, pela 

população da cidade, que usa máscaras nas ruas, parabeniza também ao 

pessoal das obras, pelo trabalho que vem sendo feito na Rua Celeste Rolim,diz 

que está indo bem rápido,fala que logo o asfalto estará lá, o qual é uma 

conquista de todos os munícipes, Administração e Câmara, comenta sobre ser 

um ano eleitoral, de todos estarem em união e terem deixado as diferenças de 

lado, trabalhando em conjunto, diz que espera que todos os municípios se 

conscientizem sobre brigas eleitorais,que não levam a nada,manda os votos de 

pesar às famílias do Sr. Antônio Siqueira e do Sr. Guilhermino da Cruz, e 

finaliza desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Sirlei Cleci Rolim 
saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores e a funcionária Eliane, 

une-se aos colegas, dando votos de pesar às famílias enlutadas, a do seu 

cunhado Antônio Siqueira e a do Sr. Guilhermino, comenta sobre as obras, diz 

que estão trabalhando o dia todo, fazendo um trabalho muito bem feito e dá os  
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parabéns por isso, fala da Saúde,sobre o problema da Covid-19, diz que se 

não fosse a Saúde ter se prevenido, a doença já teria afetado o município há 

muito tempo,fala que foi muito bem trabalhado,reforça que cada um tem que 

fazer a sua parte se cuidando e finaliza desejando uma boa sessão a todos; A 
Vereadora Veranice Santos saúda ao presidente,aos demais colegas 

vereadores e a funcionária Eliane, pede votos de pesar às famílias do Sr. 

Antônio Siqueira e do Sr. Guilhermino, comenta sobre as obras, diz que ouviu 

muitas reclamações,que reclamavam das “bagunças”,as quais diz ter 

respondido, que se não tiver bagunça não tem melhorias,dá os parabéns ao 

pessoal das obras,que tem trabalhado bastante, fala que em conversa com o 

Prefeito, ele lhe informou que até o dia quinze é pra chegar o asfalto, o qual diz 

ser um sonho de todos e de muito tempo, comenta sobre a campanha política, 

onde diz que o município está servindo como exemplo para muitos municípios, 

fala que fica feliz pela união, parabeniza a equipe da saúde, que faz um 

trabalho muito bom, a vereadora em nome de seu pai, parabeniza todos os 

pais do município, pelo próximo domingo Dia dos Pais,pede que Deus abençoe 

a todos e proteja a cidade contra o Coronavírus, a vereadora comenta sobre a 

questão do restaurante, feito em um bem público, diz ter conversado com os 

filhos do doador do prédio, o Sr. Eugênio Gomes, os quais não concordam com 

a forma que está sendo utilizado, a vereadora deixa claro, que não é por 

motivos pessoais, mas que é uma preocupação da população desde o início da 

construção,por ser em um bem público,diz que a população pede providências, 

fala que é um prédio histórico, mostra uma foto antiga no início de sua 

construção, construído ainda na época em forma de mutirão, com a 

comunidade ajudando, a pedido da família Gomes, pede aos colegas 

vereadores que se faça um documento ao Prefeito, para notificar o empresário, 

para que venha a desocupar a área pública, solicita que o documento seja feito 

com urgência e finaliza desejando uma ótima sessão a todos; O Vereador 
Arnaldo Mariano de Oliveira saúda ao presidente, aos demais colegas 

vereadores e vereadoras, a funcionária Eliane, comenta sobre o prédio doado 

pela família Gomes, diz que desde o início de seu mandato tinha como ideia 

colocar naquele local a sede da Brigada Militar e Polícia Civil, o que sempre 

achou de grande importância, fala que caso um dia, chegue até a Câmara 

sobre a venda desse bem, já deixa claro, que é contra, por respeito à família 

que doou, diz que pelo o que ouviu, o empresário parece estar bem ciente e de 

acordo com tudo, fala do prédio, o qual diz que não seria necessário, pelo que  
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entende, demolir, diz que a estrutura é bem forte e pode ser utilizada para a 

construção de algo, o vereador relata sobre a pandemia, do desemprego que 

vem causando, diz que é muito preocupante, fala que é muito importante ter a 

sessão presencial, tomando claro, os devidos cuidados, diz que gostaria que 

tivessem mais sessões presenciais, comenta do carro para Saúde que está por 

vir, resultado da consulta popular, diz que em um prazo de quarenta à quarenta 

e cinco dias é para chegar, parabeniza assim, as pessoas que participam das 

consultas populares, pede votos de pesar às famílias do Sr. Antônio Siqueira e 

do Sr. Guilhermino, pede a Deus que ajude e salve a todas as pessoas de 

Inhacorá, tanto do Covid-19, quanto por outras doenças terríveis, fala da 

Secretaria de Obras e da CORSAN, que estão empenhadas trabalhando até 

mesmo fora de hora, parabeniza pelo Dia dos Pais, todos os pais do município 

e finaliza agradecendo; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saúda ao 

presidente da casa, aos demais colegas vereadores presentes, e a funcionária 

Eliane, se junta aos votos de pesar às famílias do Sr. Antônio Siqueira e do Sr. 

Guilhermino, diz que foram pessoas que marcaram o município e que farão 

falta, relata sobre o momento vivido, fala que é difícil com todos os cuidados 

que se deve ter, comenta do prédio,de ir ver da desocupação à medida do 

possível, para que futuramente com um projeto, venham a conseguir recursos 

para a construção de alguma coisa, afirma que não é contra ninguém, mas diz 

que, o que é do município deve-se manter para um bem comum,fala que deve-

se estudar bem sobre a utilização, acha importante fazer um documento que 

estipule data para a desapropriação, o vereador parabeniza o pessoal da 

Saúde, relata que o enfrentamento não está fácil, pois os casos começaram a 

aumentar, diz que há o medo de alguns, fala de todos os cuidados que se deve 

ter e pede que as pessoas se cuidem, parabeniza também o pessoal da 

Secretaria de Obras, diz que está ficando um trabalho excelente e que torce 

para que o Governo libere logo as parcelas para o asfalto, informa que na 

Saúde estão tentando conseguir uma ambulância maior, pois diz que faz falta, 

por ter um suporte melhor, fala que verão a possibilidade de se conseguir, que 

a ambulância maior fará muita diferença na vida de todas a pessoas de 

Inhacorá e finaliza agradecendo o seu espaço; O Vereador Elésio Roberto da 
Silva saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores e vereadoras de 

todas as bancadas  e em nome da funcionária Eliane, cumprimenta a todos os  
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funcionários, o vereador se junta aos colegas dando votos de pesar às famílias 

do Sr. Antônio Siqueira e do Sr. Guilhermino, comenta dos dados do 

Coronavírus, dos números que Inhacorá está chegando, diz que o trabalho 

brilhante da Secretaria da Saúde não deixou que esses números fossem 

maiores e que não chegasse antes ao município, fala que a população também 

tem que fazer a sua parte, pois diz que a responsabilidade deve partir de cada 

um e que a prevenção é a arma nossa contra o vírus, relata do prédio doado 

pela família Gomes, acha que terão um bom entendimento para resolver tudo 

da melhor forma possível, fala que esta casa está aberta para se entrar em um 

diálogo e encontrar a melhor saída, diz que ninguém quer prejudicar o 

empresário, mas que a população e o município cobra para que se faça algo, o 

vereador parabeniza a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Obras, que estão 

na linha frente, parabeniza também as demais Secretarias, que não deixam de 

fazer a sua parte, diz que todas tem seu papel importante e agradece a todas 

de coração, por todo o trabalho feito, relata dos comentários que ouve de 

outros municípios, pelo desenvolvimento da cidade, fala que fica feliz por ser 

um trabalho também de todos os vereadores, que de alguma forma ou de outra 

conseguiram recursos junto aos deputados, para que as coisas acontecessem, 

diz que todos estão de parabéns por suas ideias estarem unidas, pelo bom 

diálogo e todos terem o mesmo objetivo de buscar o bem para o município, fala 

que através desse empenho é que as coisas tendem a andar para frente e 

finaliza agradecendo o espaço; 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 vereadores, aos funcionários, 

parabeniza a funcionária Eliane pelo trabalho desenvolvido, parabeniza a todos 

os pais pelo Dia dos Pais, parabeniza a Secretária Bianca e assim, a Secretaria 

da Saúde pelo trabalho, agradece a todos os vereadores pela disponibilidade e 

por estarem sempre empenhados no desenvolvimento do município, o 

vereador fala sobre os bons comentários que ouve sobre Inhacorá, de outros 

municípios, diz ser gratificante, fala que o nosso município está sendo citado 

como exemplo, diz que a maior vitória, é o diálogo, comenta do asfalto, diz que 

um dos trechos será com recursos da Câmara, fala que será colocado pó de 

brita no trecho do Rincão dos Pires e que para o próximo ano pensam em fazer 

uma Emenda para a colocação do asfalto quente, parabeniza as pessoas que  
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plantaram flores na entrada da cidade, a qual diz que ficou muito bonita, relata 

sobre a CORSAN, fala que a empresa paga ao município pela mão-de-obra 

utilizada e que esse valor também será destinado para fazer o 

encascalhamento, informa aos vereadores sobre boas notícias, que uma delas, 

é que há um parente seu, que está com um projeto para implantar no 

município, uma empresa para a industrialização final de frangos caipiras, fala 

que também há projetos de uma industria de cerveja artesanal, mel, melado  e 

de queijo, diz que por tudo isso que está por vir, estão todos de parabéns, fala 

também sobre a ideia que teve junto ao seu colega Jeferson, do projeto de um 

labirinto, parecido com o labirinto que há na cidade de Nova Petrópolis, diz que 

é um projeto que não envolve muitos recursos, onde  a mão-de-obra será 

através de mutirão, convidando a todos, que quiserem ajudar na sua 

construção, e que futuramente a ideia é fazer uma praça para visitação, com 

uma trilha ecológica até a cascata, com revitalização e limpeza do local, fala 

que temos que pensar no comunitário e no lazer, diz que a ideia principal é 

colocar no centro do labirinto um altar, para os que chegarem lá, possam 

ascender uma vela, fala que será algo que trará o turismo até a cidade e 

movimentará o município e  o comércio, finaliza agradecendo o espaço. A 
Presidente devolveu a presidência ao vereador Edelvan Cossetim da 
Silva; Período da Ordem do dia: Não constaram matérias para serem 
baixadas e votadas. O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a 

próxima sessão para o próximo dia 25 de Agosto às 18h: 30min., que devido a 

pandemia da COVID-19, será definida até a data marcada, se a sessão 

ocorrerá de forma on-line ou presencial e eu Eliane Moura dos Santos da 

Veiga, Agente Legislativo, lavrei esta ATA que após lida será assinada pelo 

Presidente e demais Vereadores presentes. 

 

 

 


