
 

 

 

 

ATA Nº 18 /2020 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, quinta-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 Arnaldo Mariano de Oliveira saúda ao presidente, aos demais 

colegas vereadores, e aos funcionários da casa, comenta de mais uma vez a 

sessão não ter sido presencial, lembra dos prazos para as datas das sessões 

que estão descritos no regimento interno, parabeniza a todas as crianças do 

nosso município pela data do dia das crianças, pedindo que Deus derrame as 

mais ricas bênçãos a todas as crianças, fala que são o futuro do município, 

estado e país, parabeniza a todos os professores que trabalham no nosso 

município e região, pela data de hoje, dia do professor, deseja a todos paz, 

saúde e coragem para enfrentar uma sala de aula, o que diz que não é fácil, 

comenta que hoje não é fácil ser professor, e que eles devem ser 

parabenizados pela força e coragem de enfrentar o dia-a-dia, e pede a Deus 

que dê força e coragem a eles, finaliza desejando uma boa noite a todos; O 
Vereador Daniel Bertoldo Streit dispensou a palavra. O Vereador Elésio 
Roberto da Silva dispensou a palavra; A Vereadora Inês dos Santos Bueno 
saúda aos colegas, e aos funcionários desta casa, comenta de mais uma vez 

estarem reunidos de forma on-line, respeitando a pandemia, que ainda está 

atingindo o mundo, deseja uma boa colheita aos agricultores, que estão 

colhendo a safra do trigo, pede que Deus abençoe a eles, pede que venha uma 

boa chuva para amenizar a poeira e para que os agricultores possam dar início 

a planta da soja, que está precisando de uma chuva boa, diz que coloca nas 

mãos de Deus para abençoar as plantações que estão iniciando e finaliza 

desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Jeferson Sedinei Moura da 
Silva dispensou a palavra; O Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a 

palavra; A Vereadora Sirlei Cleci Rolim dispensou a palavra; A Vereadora 

Veranice Santos saúda a todos os colegas vereadores das diferentes 

bancadas, comenta de ser mais uma sessão on-line, também por estarem  
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respeitando a pandemia do Covid-19, comenta da data da sessão ter sido 

transferida, para poder colocar um projeto na ordem do dia, mas que não ficou 

pronto até esta sessão e que por isso não tem muito a ser discutido hoje 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 e a 

presidente, agradece a todos que se disponibilizaram para esta sessão, de 

forma on-line, pela questão da pandemia e pela Dona Sirlei ser do grupo de 

risco, informa que o projeto que não ficou pronto entrará para a próxima 

sessão, a qual será de forma presencial e finaliza desejando uma boa noite 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 20 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. 

 

 

 


