
 

 

 

 

ATA Nº 19 /2020 

Aos vinte dias do mês de outubro 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: 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 Daniel Bertoldo Streit saúda ao presidente da casa, aos demais 

colegas vereadores, a funcionária Eliane, comenta de mais uma vez estarem 

reunidos sem a presença do público para assistir, diz que em um momento de 

eleição fica ruim não ter público para conversar, e que devido a essa pandemia 

que se estende desde o começo do ano, está dessa forma, acredita que as 

sessões on-line são pouco proveitosas, porque muita gente não quer colocar ali 

seu sentimento e enfrentar ali com palavras, fala que pensa da mesma forma 

fica ruim numa época assim, o vereador comenta que tivemos muitas notícias 

no nosso município nos últimos dias, notícias essas, que nos deixaram muito 

envergonhados, fala que sobre isso acha que não teve quem não olhasse para 

essas notícias com certo receio, porque o quanto mais tentava se explicar, pior 

ficava, fala que o assunto do momento é o consenso, diz que torce para que dê 

certo,que seja um mandato que dê bom,com resultados como foi esse 

mandato,onde foram buscado coisas, trabalhando todos em conjunto, fala que 

bater boca nas redes sociais não leva a nada, faz votos de todos fazerem uma 

boa campanha,mostrando aquilo que fez e assim chegar lá,e que independente 

das pessoas que o povo escolher,estará bem representado nesta Casa 

Legislativa, porque todos fizeram de tudo para exercer um bom mandato, e 

finaliza desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Elésio Roberto da 
Silva dispensou a palavra; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saúda ao 

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

comenta de estarem reunidos, fazendo suas presenças,como representantes 

do nosso município, manda votos de pesar à família do Sr. João Loureiro,que 

faleceu ontem, pai de um funcionário da Prefeitura, agradece ao Secretário de 

Obras,diz que solicitou a construção de uma estrada no Rincão dos Pachecos 

e que foi logo atendida, e que é assim que deve ser, trabalhar unidos,lutar pelo  
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nosso município, a vereadora comenta de estarmos em uma eleição totalmente 

diferente,diz que cada um está na batalha e que deixa nas mãos de Deus, fala 

que se não chegarem a se reeleger todos saem de cabeça erguida, fala que 

para aqueles que ficarem,deve-se trabalhar unido,como nesses quatro 

anos,que foi um exemplo para o município a união da nossa Câmara, e finaliza 

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

demais funcionários dessa casa, pede votos de pesar à família Loureiro, pelo 

falecimento do Sr.João, um grande amigo que acabou falecendo ontem, relata 

que foi nas redes sociais e colocou uma nota de esclarecimento, porque diz 

achar injusto somente ler bobagens e ficar quieto, diz que se ficar quieto, as 

pessoas vão pensar que realmente fizemos algo errado e que estamos com 

medo de nos expor, diz que aqui ninguém tem medo de falar a verdade, porque 

foi feito muito trabalho mesmo e deve ser mostrado, o vereador conta que leu 

tanta bobagem nas redes sociais que chegou a um ponto que achou que 

deveria ter o direito de resposta, comenta da denúncia,que vão provar que não 

é como estão falando, diz que a promotora não leu as ATAS da convenção,não 

leu os documentos que foram mandados, diz que ela acabou falando bobagens 

na RBS, pois disse que pessoas que não estiveram na convenção assinaram a 

lista de presenças,o que é errado, pois daquelas pessoas que não estiveram 

presentes no dia, não há assinatura nenhuma na lista,o espaço está em 

branco, o que comprova que a pessoa não estava, diz que então por isso, cabe 

sim medida judicial contra a promotora,que chamou todo mundo de mentiroso, 

fala que se continuarem falando bobagens nas redes sociais, irá continuar 

respondendo, pois só um cego para não ver as mudanças que foram feitas no 

Inhacorá nesses quatro anos, 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 e a 

secretária ,Eliane, relata sobre os momentos difíceis que tem passado nas 

últimas semanas,onde perderam um cunhado acometido pelo Covid-19 e 

outros familiares ficaram doentes também pela doença,e que ainda neste 

momento surge esse problema da justiça, agradece à Saúde pelo atendimento 

à sua família, diz que foram muito bem atendidos, médico e enfermeiras deram 

toda assistência que foi preciso, a vereadora se junta aos colegas dando votos 

de pesar à família do Sr. João Loureiro, agradece a Secretaria de Obras pelo 

trabalho desenvolvido, fala dos comentários que surgiram em relação ao  
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consenso, diz que se tem algo que foi bem feito aqui na cidade,foi o consenso, 

pela paz entre amigos, vizinhos e o sossego de sua família, fala que isso não 

tem preço, comenta que não irá fazer campanha nas casas dos eleitores, pois 

não arriscará levar ou trazer alguma doença,diz que seu trabalho já mostrou e 

que não brigará com ninguém por causa de política, diz que a vida é curta e 

tem que se aproveitar o lado bom da vida, fala que o bem do município não se 

faz com brigas, se não fizer com união,não será com violência que irá fazer, 

que assim, prefere a paz, a amizade com as pessoas e o seu sossego,diz que 

não troca isso por nada, reafirmando que a vida é curta e não vale a pena 

entrar em desavenças, a vereadora finaliza desejando uma boa sessão a 

todos; A Vereadora Veranice Santos saúda ao presidente, aos demais 

colegas vereadores, e a funcionária,Eliane, junta-se aos colegas dando votos 

de pesar à família do Sr. João Loureiro, faz comentários em relação a justiça, 

coloca sua opinião, diz que não tem nada a ver, sobre deixar os nove 

vereadores, fala que não pediram a sua opinião sobre o assunto, que apenas 

foi comunicada, e que agora está aí a anarquia que aconteceu, apesar disso 

diz que acha bom o consenso, pois a paz que se vive não tem dinheiro que 

pague, relata que na eleição passada e que todos são sabedores, houve morte, 

tiro, fala que foi ameaçada sem saber o porquê, pois nunca fez nada à 

ninguém, fala que sempre foi uma pessoa participativa em toda a comunidade 

de Inhacorá, fala que a sua parte sempre fez e que fez bem feito, por isso se 

orgulha de si, diz que o que pôde fazer pelo o município, fez, que trabalhou 

pelo bem comum de todos, foi em busca de emendas,onde obteve muito 

sucesso nesta gestão, e diz que tem certeza que se não se eleger, sairá de 

cabeça erguida e com o sentimento de missão cumprida, a vereadora comenta 

sobre os posts das redes sociais,diz que jamais vai debater, porque 

independentemente da pessoa que o fizer, aqui na cidade todos se conhecem 

e sabe-se quem é quem, relata não entender a decisão da juíza de ter dado 

parecer favorável ao Prefeito e Vice-Prefeito e para os Vereadores não ter 

dado, sendo que as convenções foram feitas no mesmo momento,onde foi 

votado para Vereadores e Prefeito, diz que não entende o seu partido, o PTB, 

que estava tudo certo, o parecer sair favorável ao Prefeito e aos Vereadores 

não,  a vereadora questiona o fato de alguns partidos antes não terem 

mulheres que queriam se candidatar e que agora, após o parecer, surgiram  
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mais três candidatas, fala que acredita que o certo então, seria abrir as 

eleições para todo mundo e encerra agradecendo o espaço; O Presidente 
passou a Presidência a Vice-Presidente Inês dos Santos Bueno para se 
pronunciar; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva dispensou a palavra; A 
Presidente devolveu a presidência ao vereador Edelvan Cossetim da 
Silva; Período da Ordem do dia: foi analisado, discutido e votado o 

Requerimento de licença de iniciativa do Vereador Roque Clairto da Silva, o 

qual requer licença do cargo de vereador pelo período de quinze dias, de 1º de 

novembro de 2020 a 15 de novembro de 2020, o Requerimento foi protocolado 

na Secretaria da Câmara, o qual foi aprovado por unanimidade dos votos; O 

Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o 

próximo dia 03 de Novembro 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. 

 

 

 


