
 

 

 

 

ATA Nº 14 /2020 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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.  

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saúda ao presidente, 

parabenizando-o pelo seu aniversário, cumprimenta aos demais vereadores e 

aos funcionários da casa, se junta aos colegas, dando votos de pesar às 

famílias enlutadas, fala que foram pessoas que deram sua contribuição para o 

desenvolvimento do município, diz ser  uma perda muito grande, que é dolorido 

por ser uma época  que não se pode se despedir dos amigos, sendo muito 

triste e dolorido para as famílias, comenta das muitas pessoas que vem dar os 

parabéns pela boa gestão, falando do trabalho exemplar que estão fazendo, 

fala que pessoalmente nunca recebeu nenhuma crítica, diz que é isso que vale, 

que é o que motiva a buscar cada vez mais para o nosso município, parabeniza 

a Secretaria da Saúde, através da Secretária Bianca, pelo belo trabalho, 

apesar das baixas que aconteceram com funcionários, por estarem na linha de 

frente, mas diz que graças a Deus todos estão se recuperando bem, fala que 

deu uma acalmada no nível de infecção, parabeniza também a Secretaria de 

Obras, que estão trabalhando, agilizando para colocar o asfalto, parabeniza as 

demais Secretarias, Assistência Social e Educação, pede que continuem 

assim,sempre buscando o bom entendimento e o melhor para a nossa 

comunidade, e finaliza desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Roque 
Clairto da Silva,dispensou a palavra; A Vereadora Sirlei Cleci Rolim saúda 

ao presidente, aos demais colegas vereadores, aos funcionários e ao assessor 

jurídico, relata sobre os tempos vividos, das perdas dos amigos, tanto em 

decorrência de outras doenças, quanto por COVID-19, diz ser muito triste que 

devido a pandemia não possa ter ido nem aos funerais deles, pede votos de 

pesar às famílias, parabeniza ao Conselho Tutelar pelos seus trabalhos, 

juntamente com a Brigada Militar e o pessoal da Saúde, pede que a 

comunidade ao ver situações de abuso com crianças e em casos de abandono,  
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denunciem ao Conselho Tutelar, que está fazendo um ótimo trabalho, comenta 

das sessões que estão acontecendo de forma on-line,devido a todos os 

cuidados perante a pandemia e que infelizmente surgem críticas de alguns,ao 

dizerem que os vereadores estão de “repouso”, pondo em dúvida os trabalhos 

dos vereadores, fala que sente muito por não poderem estar reunidos 

debatendo os assuntos, deseja que os funcionários e o povo continuem 

trabalhando, se cuidando, diz que graças a Deus diminuiu um pouco a 

pandemia, finaliza desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Veranice 
Santos saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores das diferentes 

bancadas e aos funcionários da casa, comenta de mais uma vez ter a sessão 

on-line, devido a pandemia, pois devem se precaver, obedecendo aos 

protocolos, mas que nem por isso deixam de cumprir com as obrigações de 

vereadores, junta-se aos colegas,mandando votos de pesares às famílias 

enlutadas, fala o quão triste que fica, por serem todas pessoas que considera, 

que são amigos, parabeniza a Administração Municipal, a todas as Secretarias, 

que vem muito bem desempenhando os seus trabalhos, a Secretaria da Saúde, 

que faz um excelente trabalho, a Secretária Bianca e os funcionários que muito 

se dedicam, a Assistência Social e todos os seus funcionários, que estão 

sempre orientando a todos que precisam e fazendo sempre a sua parte, para 

não deixar ninguém desamparado, fala do CRAS, que era um sonho  e o prédio 

já está praticamente pronto para ser usado, parabeniza a Secretaria de Obras 

em nome do Secretário Gilberto, toda a sua equipe, por todo o trabalho que 

vem fazendo, parabeniza a Secretaria da Educação, que por mais que não 

tenha aula, estão trabalhando muito mais, parabeniza também ao Prefeito, por 

todo o seu empenho e dedicação e a todos os Secretários, comenta que em 

reunião com o Prefeito, ficou muito feliz pelos números que ele passou, pelo 

bom andamento que estão as coisas e diz que ele lhes passou, que dentro de 

poucos dias virá para o município uma ambulância UTI, que vem com recursos 

próprios, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), fala que é mais 

uma conquista para Inhacorá, informa que chegará mais um carro para a 

Saúde, na segunda-feira, que vem através da consulta popular, e também que 

um trecho de asfalto no valor R$ 232.000,00(duzentos e trinta e dois mil reais) 

que antes viria de  uma Emenda de um deputado, agora  será com recursos 

próprios, diz ficar feliz com todo o empenho, fala que a união faz a força e que 

tudo isso é resultado da união e trabalho de todos,diz que há muito ainda o que 

se fazer e que unindo as forças, o trabalho será maior ainda, fala que quem  
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ganhará com isso é a comunidade, finaliza desejando uma boa sessão a todos; 

O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saúda ao presidente, aos demais 

colegas vereadores e vereadoras de todas as bancadas e aos funcionários da 

casa, pede que encaminhe votos de pesar às famílias que perderam entes 

queridos, fala que infelizmente em menos de trinta dias, faleceram três pessoas 

da nossa comunidade, que é muito triste, pede a Deus que reduza as pessoas 

contaminadas e que passe logo essa fase, e finaliza desejando uma boa 

sessão a todos; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saúda ao presidente, aos 

demais colegas vereadores, junta-se aos votos de pesar à todas as famílias 

que perderam seus entes queridos nesses últimos dias, diz que foram várias 

pessoas da nossa comunidade que nos deixaram, por vários problemas, onde 

o mais comentado foi a perda da dona Maria, que foi acometida pela COVID-

19, diz que essa doença é séria, que vem causando vários incômodos as 

pessoas do nosso município, fala do trabalho que a Secretaria da Saúde vem 

desenvolvendo, principalmente agora nesse momento, parabenizando-a por 

tudo que faz, parabeniza também a Secretaria de Obras,através do Secretário 

Gilberto, pelo trabalho que vem realizando na Rua Celeste Rolim de Moura, 

para a pavimentação, dá os parabéns também a todas as demais Secretarias 

pelo quem vem fazendo, à Secretaria da Educação que desenvolve os 

trabalhos para que os alunos não percam o ano, fala da Assistência Social, que 

estão com o prédio do CRAS quase pronto, comenta das funções dos 

vereadores, as quais diz que todos estão desenvolvendo muito bem nesses 

quatro anos de mandato, fala de todo o trabalho desenvolvido pela Câmara e 

da união e boa convivência entre todos, que sempre buscam o melhor para a 

população e para o município,fala dos bons comentários que ouve de 

municípios vizinhos sobre a nossa cidade, que então assim, sente-se com o 

dever cumprido, finaliza desejando uma boa noite a todos; O Vereador Elésio 
Roberto da Silva saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores e 

vereadoras das diferentes bancadas e a todos os funcionários desta casa 

Legislativa, pede votos de pesar  a todas as famílias enlutadas do município e 

finaliza desejando uma ótima sessão a todos; A Vereadora Inês dos Santos 
Bueno saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores, ao assessor 

jurídico e aos funcionários, comenta dos trabalhos feitos pelos vereadores, 

agradece o pessoal da Saúde, pelos trabalhos e empenho de cada um, mesmo  
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com falta de pessoal e  parabeniza a todos por isso, 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, agradece aos colegas pelas 

felicitações de seu aniversário, informa sobre o novo assessor jurídico da 

Câmara, Gilvan, cumprimenta o pessoal da Saúde em nome da Secretária 

Bianca,pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, diz que fica impressionado 

pela quantidade de elogios que Inhacorá recebe de outras cidades, que dizem 

que Inhacorá está fazendo um belíssimo trabalho e alguns até estão copiando 

a nossa cidade, comenta do CRAS, que está ficando muito bonito, fala das 

demais secretarias envolvidas, relata de toda união dos anos de mandato, do 

desenvolvimento da cidade frutos dessa união, parabeniza a todos os 

vereadores por tudo e deseja que todos sejam pregadores da paz, pede que 

Deus abençoe a todos e  suas famílias, pedindo também que a COVID-19 

passe logo, para que todos possam se abraçar, deseja uma boa noite a todos e 

finaliza; 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 08 de Setembro às 18h: 30min, 

que devido pandemia da COVID-19, a sessão 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. 

 

 

 


