
 

 

 

 

ATA Nº 17 /2020 

Aos vinte e nove 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, e Veranice Santos. Invocando a Proteção Divina o 

Presidente declarou aberta a Sessão.  

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

A Vereadora Veranice Santos, saúda ao presidente, e aos demais colegas 

vereadores de todas as bancadas, comenta sobre a pandemia, da volta de 

alguns casos ao município, fala da importância de se cuidar e de se prevenir, 

reserva seu espaço e deseja uma boa sessão a todos. O Vereador Arnaldo 
Mariano de Oliveira saúda ao presidente, e aos demais colegas vereadores, 

comenta da volta do vírus, relata dos números de casos da Região Sul, diz que 

graças a Deus não teve grandes aumentos, mas que essa doença é 

complicada e preocupante, fala da importância das famílias esperarem para se 

visitarem, pede a Deus que ajude, para que em Inhacorá não aconteça mais 

casos dos que já aconteceu, o vereador relata sobre a cooperativa 

CORTRISAL que assumiu a COTRIMAIO, diz que ouviu na rádio a proposta 

para levantar a Cooperativa COTRIMAIO novamente e resolver o problema dos 

débitos, fala de ser um problema sério para os agricultores que acabaram 

deixando suas sojas e não receberam, e finaliza agradecendo o espaço. O 
Vereador Daniel Bertoldo Streit saúda ao presidente da casa aos demais 

colegas vereadores, e a funcionária, comenta de mais uma vez ter a casa vazia 

em uma sessão, diz sentir falta do povo, relata sobre a Cooperativa 

COTRIMAIO, das dificuldades que os agricultores enfrentam para quitar as 

contas, fala da soja que ficou na Cooperativa, comenta também que muitos 

agricultores, produtores de leite desistiram, sendo hoje, poucos no município 

que ainda trabalham com o leite, fala que para o próximo ano tem que se ir 

atrás de empresas para se instalarem no município para gerar trabalho e renda 

a população, diz que o município necessita rápido de emprego e finaliza 

desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Elésio Roberto da Silva 

saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores, e em nome da  



 

 

 

 

ATA Nº 17 /2020-FOLHA 02-CONTINUAÇÃO 

funcionária Eliane, saúda a todos os funcionários, comenta sobre a agricultura, 

das dificuldades que os agricultores enfrentam  com a pandemia, com as 

questões da soja, a qual sofreu na última safra com a estiagem, e que agora 

também enfrentam empresas e cooperativas que dão golpe nos pequenos e 

médios agricultores, diz que o município também é atingido porque deixa de 

arrecadar, comenta sobre a COTRISAL,  que é uma cooperativa que tem uma 

idoneidade boa e que tem uma boa administração, fala que espera que essa 

situação da COTRIMAIO se resolva, o vereador comenta sobre a pandemia, 

fala que apesar dos estados estarem em estabilidade quanto aos casos, 

continua sendo uma doença preocupante e que não se pode relaxar, fala que 

todos devem continuar tomando as medidas de prevenção, deseja que logo 

uma vacina seja descoberta para todos voltarem a ter uma vida normal, e 

finaliza desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Inês dos Santos 
Bueno saúda ao presidente, aos colegas vereadores,e a funcionária da casa, 

Eliane, fala de sentir falta da vereadora Sirlei, que não pode estar presente 

devido a pandemia, comenta dos novos casos de Inhacorá, os quais diz ser 

preocupante, pois são bastante famílias, fala que cada um deve fazer a sua 

parte para se prevenir, pede à Deus que proteja essas famílias contaminadas, 

para que nada de mais grave venha a acontecer, comenta sobre os 

agricultores e das cooperativas, relata da batalha dos produtores rurais todos 

os dias, onde o valor da soja sobe, porém todos os insumos sobem muito e que 

dificilmente há agricultores com soja pra vender nessa época, comenta também 

das altas dos preços dos alimentos nos supermercados, e que pensa, que para 

o ano que vem devem irem em busca de ajuda para os agricultores, a 

vereadora agradece e deseja uma boa sessão a todos; O Vereador Jeferson 
Sedinei Moura da Silva dispensou a palavra; O Vereador Roque Clairto da 

Silva dispensou a palavra; O Presidente passou a Presidência a Vice-
Presidente Inês dos Santos Bueno para se pronunciar; O Vereador 
Edelvan Cossetim da Silva saúda a presidente, e aos demais colegas 

vereadores, comenta sobre as cooperativas, fala da ideia de criar uma 

cooperativa dos municípios, para que o dinheiro fique em cada município de 

origem, comenta sobre o Presidente Bolsonaro, que sancionou a Lei 

Complementar sobre a cobrança  do Imposto Sobre Serviços (ISS), que 

transfere a competência de cobrança do imposto para o município onde o 

serviço é prestado ao usuário final, o que acaba assim favorecendo cidades 

pequenas, e o vereador finaliza agradecendo; A Presidente devolveu a  
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presidência ao vereador Edelvan Cossetim da Silva; Período da Ordem do 
dia: Não constaram matérias para serem baixadas e votadas; O Vereador 
Arnaldo Mariano de Oliveira fez 02 (dois) Pedidos de Providências: Pedido 

de Providência 01/2020: “Que Administração Municipal, juntamente com a 

Secretaria de Obras, realize com urgência o reparo no bueiro do Rincão dos 

Pachecos, que dá acesso a propriedade do Sr. Antônio Guimarães”; Pedido de 

Providência 02/2020: “Que a Administração Municipal realize a instalação de 

lâmpadas na rede pública em caráter de urgência, na Rua Vitalino Anselmo 

Cadore”. O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima 

sessão para o próximo dia 13 de Outubro 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. 

 

 

 


