
 

 

 

 

ATA Nº 15 /2020 

Aos oito dias do mês de setembro 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, 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 Roque Clairto da Silva, saúda ao presidente, aos demais colegas 

vereadores, ao Gabriel e a Danieli que também se encontram presentes, 

comenta das eleições, do mandato e do bom entendimento com o Prefeito 

nesses anos, fala do seu respeito por ele, da maneira com que ele conduziu 

esses anos e do quanto a cidade evoluiu, diz que se é para um bem comum da 

comunidade, para melhorar, deve-se sim, então continuarem juntos, como 

estiveram nesses quatro anos, o vereador agradece o espaço e finaliza; A 
Vereadora Sirlei Cleci Rolim saúda ao presidente, aos demais colegas 

vereadores, a secretária Eliane, ao assessor jurídico da Câmara, também ao 

assessor jurídico da Prefeitura, Gabriel, que se encontra presente e a 

Secretária Administrativa Danieli, comenta sobre a consenso, ao qual diz ser 

de acordo, pela paz para o município, pois fala que anteriormente, época de 

eleição virava uma guerra política e diz que era um sonho que o consenso  

acontecesse, fala que o Prefeito Everaldo, foi um Prefeito diferenciado, onde 

sempre procurou os vereadores, que sempre pensou no melhor para a cidade 

e não em desavenças políticas, relata dos casos de Covid-19, diz que graças a 

Deus não tiveram mais óbitos, fala que a saúde está fazendo a sua parte, 

comenta sobre a Assistência Social, do prédio do CRAS, que está quase 

pronto, dá os parabéns à Secretária  da Saúde e a todos  os munícipes pelos 

dois veículos que chegaram para a Saúde essa semana e finaliza desejando 

uma boa sessão a todos; A Vereadora Veranice Santos saúda ao presidente, 

aos demais colegas vereadores de todas as bancadas, a secretária Eliane, ao 

assessor jurídico Gabriel e a Secretária Danieli, dá as boas vindas ao novo 

assessor jurídico da Câmara, comenta da ambulância e do carro que 

chegaram, onde o carro veio através da consulta popular, fala que isso é um  
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incentivo para a população participar e que deve ser divulgado, pois diz que 

está aí mais esta conquista, parabeniza a Secretária da Saúde, fala que é 

graças ao trabalho que se consegue essas coisas para o município, em nome 

do Prefeito parabeniza todas as demais secretarias, comenta do CRAS que 

está praticamente pronto, graças ao esforço da Secretária e do Executivo, a 

qual diz que era uma obra tão sonhada, fala do asfalto, uma obra conseguida 

junto aos deputados, aos quais diz ser muito grata pela a ajuda, diz que a união 

faz a força, onde todos os vereadores foram em busca dos recursos, comenta 

sobre consenso, fala ser uma coisa boa, que só virá a somar para o município 

e que quem ganhará será o povo, fala que nesse bom entendimento de três 

anos já fizeram muita coisa e agora terão que mostrar muito mais, parabeniza 

então a todos os partidos que entraram nesse acordo, diz que é uma atitude 

que entrará para história, fala que o Prefeito soube fazer uma boa 

administração, na harmonia, na conversa e no bom entendimento, fala que 

cada um cumpriu com seus deveres e que com essa união será buscado muito 

mais e será feito muito mais do que já foi feito, a vereadora finaliza desejando 

uma boa sessão a todos; O Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira saúda ao 

presidente, aos  colegas vereadores, ao assessor jurídico da Câmara, 

agradece a presença do Gabriel, assessor jurídico da Prefeitura e da Secretária 

Administrativa Danieli, fala que é bom que acompanhem os trabalhos e que 

sente falta de não ter mais gente acompanhando, agradece a Deus pelo pouco 

que o município foi atingido pelo Coronavírus, comenta dos casos do 

município, fala dos carros conseguidos, diz que às vezes parece estar em outro 

mundo, por ser algo tão inédito para a cidade, sendo a primeira ambulância 

grande que o município consegue, relata da sua vivência como motorista da 

Saúde, das situações difíceis que passava  com os pacientes por não terem 

uma ambulância mais adequada, fala da importância dos cursos de primeiros 

socorros, agradece à Administração e toda a união dos vereadores, por em 

menos de quatro anos, já terem conseguido sete carros para o município, 

comenta da parceria e união da Câmara e das conquistas, o vereador finaliza 

agradecendo o espaço; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saúda ao 

presidente, aos demais colegas vereadores, a funcionária da casa, Eliane, ao 

Gabriel, a Danieli e Marcelo que se encontram presentes, o vereador relata 

ficar feliz pela forma que foram conduzidas as coisas nesses anos, onde diz 

não ser somente mérito do Prefeito por chegar no ponto que está, de se 

encaminhar para um consenso, porque os vereadores também tiveram sua  
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parte nisso, que sempre buscaram fazer sua parte, buscaram trabalhar junto 

com a Administração e com todos os Secretários, diz que é um mandato que 

vai ficar na história, por ser exemplar, pela qualificação de todos, desde 

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, onde tudo que se precisa de informação é 

via sistemas, tudo muito correto, comenta que o momento que estamos 

vivendo de uma pandemia, não teria como ter um embate, de ir de porta em 

porta fazer campanha, que esse é o momento de firmar o consenso, relata todo 

o trabalho feito pelos vereadores, do trabalho do Prefeito, diz que o Prefeito 

parece sempre ter aquela vontade de sempre trazer mais para contentar o 

povo, sempre pensando em coisas novas para trazer para o município, como 

as festividades de final de ano, como Inhacorá nunca tinha tido, pede a Deus 

que oriente os novos administradores para o próximo mandato, pois sabe que 

poderá haver divergências, que no início poderá não ser fácil, deixa seu apoio 

a tudo que vem acontecendo e finaliza desejando uma boa sessão a todos; O 
Vereador Elésio Roberto da Silva saúda ao presidente, aos demais colegas 

vereadores, aos funcionários da casa, ao novo assessor jurídico que assumiu 

os trabalhos dessa casa legislativa, saúda também ao assessor Gabriel, a 

Danieli e ao Marcelo que também se encontram presentes, comenta dos 

veículos, diz que a nossa comunidade está de parabéns, assim como o Poder 

Legislativo e Executivo, fala que a comunidade é merecedora e será bem 

servida com a vinda desses dois veículos a mais, dá os parabéns a Secretaria 

da Saúde, fala que todas as secretarias são importantes e estão fazendo a sua 

parte e assim estão todas de parabéns, fala da pandemia, das muitas vidas 

que foram ceifadas, das prevenções, de fazermos a nossa parte, diz que os 

números de contágio estão decrescendo, espera que logo termine, tendo uma 

vacina, o vereador relata desses quatro anos, onde diz que há muitas coisas 

boas a se falar, diz que a união de todos foi exemplar, pelo bom entendimento 

com o Executivo, que tem muita coisa ainda para acontecer, comenta que o 

Prefeito sempre teve uma abertura para o diálogo, no ouvir os vereadores, 

ouvir aos pedidos da comunidade, fala que tudo foi tratado com coerência e 

bom senso, e que isso já começou da Câmara, deseja que os próximos 

administradores continuem dessa forma, diz que todos devem ter voz ativa e 

que se depender dos vereadores, buscarão sempre, pelo melhor para a 

comunidade, agradece ao espaço e deseja uma boa sessão a todos; A 
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Vereadora Inês dos Santos Bueno saúda ao presidente, aos demais colegas 

vereadores, a funcionária Eliane, dá as boas vindas ao novo assessor jurídico, 

saúda ao assessor jurídico do Executivo e à Danieli, parabeniza-os pelos 

trabalhos e cumprimenta ao Marcelo que também acompanha a sessão, 

comenta sobre a pandemia e da morte de sua tia por essa doença, pede a 

Deus que acabe logo com isso, fala que não podiam se reunir antes devido aos 

casos no município, mas que nem por isso deixaram de fazer seus trabalhos, 

diz que a sociedade está tendo uma grande perda na economia, que os preços 

dos alimentos subiram bastante, fala das dificuldades que ainda vamos 

enfrentar para o próximo ano e pede a Deus que sempre venha a ajudar a 

todos, parabeniza a Secretária da Saúde pela chegada de mais dois carros, 

entre eles a ambulância, a qual se precisava muito, mas que espera que não 

seja preciso utilizá-la, que Deus conceda saúde a toda população, a vereadora 

comenta dos quatro anos, da diferença dos outros mandatos, fala que foi muito 

bom trabalhar com toda a equipe, diz que espera que o consenso dê certo, 

acha que é o que a população precisa, pois uma campanha em plena 

pandemia não daria certo pelas aglomerações que teria, fala que a 

Administração está fazendo um bom trabalho, onde todos estão vendo os 

resultados e que irão dar continuidade a tudo isso, e finaliza desejando uma 

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

presidente, aos colegas vereadores, aos funcionários e aos visitantes de hoje, 

Gabriel, Danieli e Marcelo, relata as conquistas que o município alcançou  até 

agora e diz que alcançará bem mais ainda, fala que sabe da participação dos 

vereadores nisso, pois diz que o bom entendimento começou aqui dentro da 

Câmara, fala que todos trabalharam, fizeram a sua parte, buscando o melhor 

para o município, tanto entrando em contato com os deputados, quanto com os 

próprios partidos, onde diz que o resultado está aí, como o CRAS, que sempre 

foi um sonho da Assistência Social, fala da importância das campanhas para os 

deputados, os quais reconheceram e conseguiram investimentos, e diz que só 

aí, já mostra que o trabalho em conjunto foi bem feito e fala que ainda tem 

bastante coisa a ser feito, o vereador comenta da crise, acredita que será maior 

para o próximo ano, acha que terá muita gente da capital que voltará a morar 

no município e que assim terá que se ter vagas de trabalho, fala na 

necessidade de se pensar em juntar recursos para a área industrial do  
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município, comenta dos veículos que vieram e da boa ideia da Secretária da 

Saúde em colocar um adesivo, para mostrar que o veículo veio através da 

consulta popular, diz que a ambulância é mais uma prova que o trabalho ao 

covid foi bem feito, pois mais de R$ 100.000 (cem mil reais), que veio para o 

enfrentamento ao covid, pode ser utilizado na compra da ambulância, 

justamente por não ter tido mais casos dos que tiveram, sendo uma prova que 

o trabalho bem feito dá resultado, dá os parabéns a equipe da saúde e a todas 

as demais secretarias 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 

em nome da presidente Inês a todos os vereadores, saúda também ao Gabriel, 

Danieli e ao Marcelo que estão presentes, relata sobre a educação, acredita 

que foi um ano construtivo, apesar de alguns acharem ao contrário e que foi 

um ano de atualizações para os professores, pois anteriormente haviam 

professores que não sabiam ao menos  ligar um computador e que tiveram que 

ir atrás e se atualizarem, diz que acredita que no geral, foi um aprendizado 

para os professores e alunos, fala que a relação de alunos e pais melhorou 

também, pois haviam muitos pais que não tinham esse tempo com seus filhos, 

o vereador saúda e parabeniza todo o pessoal da Administração e à Secretária 

Bianca pela aquisição da ambulância, fala que sempre estão correndo atrás 

para a coisas acontecerem, diz que desde o primeiro ano foi trabalhado para 

isso, com a união construtiva de todos os vereadores, parabeniza a todos pelo 

empenho, onde diz que foram quase três milhões em emendas conseguidas e 

que com o consenso todos vão mostrar que estão aqui para trabalhar para o 

desenvolvimento do município e que para o próximo ano o trabalho será o 

dobrado, comenta da crise que provavelmente poderá ter e dá importância de 

sobrar dinheiro para auxiliar no próximo ano, comenta também do carro da 

saúde e do curso dado aos funcionários para saberem utilizar a ambulância, e 

finaliza agradecendo e desejando uma boa sessão a todos; 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 29 de Setembro às 18h: 30min, na sala de sessão 

da Câmara, e eu Eliane Moura dos Santos da Veiga, Agente Legislativo, lavrei 

esta ATA que após lida será assinada pelo Presidente e demais Vereadores 

presentes. 



 

 

 


