
 

 

 

 

ATA Nº 21 /2020 

Aos vinte quatro dias do mês de novembro 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 Jeferson Sedinei Moura da Silva dispensou a palavra; O 

Vereador Roque Clairto da Silva saúda ao presidente, aos demais colegas 

vereadores, às pessoas que estão assistindo, Sirlei, sua esposa, à Jovelina e 

seu esposo, parabeniza-os pelas eleições, deseja a Jovelina que ela possa 

fazer um bom mandato nos próximos quatro anos, parabeniza aos colegas, que 

como ele, tiveram que fazer campanha, pois para vereador não houve 

consenso e diz ficar muito sentido por isso, fala que se depender dele não 

haverá mais consenso, diz que trabalhará para daqui há quatro anos não ter 

mais consenso, que dá a sua palavra hoje, que vai trabalhar pelo povo e que 

ficará ao lado do povo, fala sobre sua admiração pelo Prefeito,pelo trabalho 

que fez e a maneira como conduziu o município nesses quatro anos, diz que 

ele merece ser aplaudido, agradece de coração aos seus 237 votos, que fez na 

garra e na coragem, de voto a voto,buscando alcançar o seu objetivo, agradece 

a família da Jovelina que vestiram a camisa, foram atrás de votos, na 

humildade, sem poder aquisitivo, somente com o combustível, fala que sobre o 

consenso ninguém o obrigou aceitar e que vê hoje, que o povo queria mesmo o 

consenso, pois foram 70% dos votos válidos, diz que agora é esperar para ver 

o que vai acontecer até 2024, mas que já é pré-candidato para prefeito em 

2024 contra o consenso, finaliza agradecendo o espaço; A Vereadora Sirlei 
Cleci Rolim saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores, ao público 

que apareceu, poucos, por decorrência do Covid-19, saúda  a funcionária 

Eliane e aos demais funcionários desta casa, cumprimenta aos colegas que 

foram eleitos, deseja-os um bom trabalho,que dê tudo certo, em paz, tranquilo, 

como foi nesses quatro anos, parabeniza a todos e finaliza; A Vereadora 
Veranice Santos saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores das  
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diferentes bancadas, saúda ao público, Dona Sirlei, à nova colega que está 

presente e à seu esposo, dá as boas-vindas, comenta sobre a fala da colega 

Sirlei,diz que é o desejo de todos, pois sempre tiveram um ótimo entendimento, 

fala que são uma família, e diz que espera que continue esse bom 

entendimento que sempre tiveram nesta casa, reserva seu espaço se 

necessário for e deseja uma ótima sessão a todos; O Vereador Arnaldo 
Mariano de Oliveira saúda ao presidente aos demais colegas vereadores e 

vereadoras de todas as bancadas,à funcionária Eliane e aos demais 

funcionários desta casa, saúda às pessoas que acompanham hoje, Dona Sirlei 

e a futura colega Jovelina, parabeniza à Jovelina pela conquista, diz que sabe 

que não é fácil para ninguém e que a campanha é como um jogo, onde não se 

sabe quem vai ganhar ou perder, fala de graças a Deus já ter enfrentado a 

quarta campanha e graças as pessoas que reconheceram o  trabalho que os 

vereadores fazem, conseguiu se reeleger de novo, parabeniza aos colegas que 

também se reelegeram, comenta da colega Sirlei que não conseguiu se 

reeleger,diz que isso faz parte,mas diz que tem certeza que todos ficam felizes 

e satisfeitos pelo seu mandato e de quando foi presidente da casa,onde fez de 

tudo, esforçou-se, e o trabalho e as conquistas ficarão, agradece a comunidade 

pelos seus votos, que não foram pelo seu estudo,mas por sua coragem de 

enfrentar o trabalho e  pela sua honestidade, fala de se orgulhar dos 

ensinamentos de seus pais e finaliza desejando uma boa sessão a todos; O 
Vereador Daniel Bertoldo Streit saúda ao presidente, aos demais colegas 

vereadores, a funcionária desta casa, Eliane, saúda ao público presente, à 

Jovelina, Dona Sirlei e o Sr. Daniel, pede que se sintam à vontade, comenta da 

inauguração do CRAS no município de Inhacorá, um prédio muito bonito que 

veio através de emenda parlamentar, para a nossa Assistência Social, para 

prestar um trabalho junto às famílias que precisam, diz ser uma conquista 

muito grande do município, conseguida com recursos vindos através do 

Deputado Osmar Terra, fala de agora já estar saindo mais prédios em nossa 

cidade com recursos do poder público e que fica feliz com isso, agradece os 

seus 130 votos, fala que essas pessoas são as mais importantes para ele, sem 

desmerecer as outras pessoas, mas diz que tem um carinho especial naqueles 

que votaram nele e o deixaram mais quatro anos no legislativo municipal 

representando cada um deles, fala que tem a certeza que cada um que foi 

eleito vai fazer o melhor para honrar aquele voto que teve no município, diz ser 

um desafio muito grande por ser um mandato de consenso, pois ainda ninguém  
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trabalhou dessa forma, mas acredita que todos vão deixar as diferenças de 

lado e trabalharão pelo desenvolvimento e pela união, faz votos que isso seja o 

melhor daqui para frente, agradece a colega Sirlei pelos quatro anos que 

esteve aqui nesta casa, comenta que o ano em que ela foi presidente foi muito 

importante, agradece pela colega ter sido sempre companheira e por trabalhar 

sempre pelo bem comum, e finaliza agradecendo o espaço; O Vereador Elésio 
Roberto da Silva saúda ao presidente, aos demais colegas vereadores, a 

funcionária Eliane, em nome dela, cumprimenta aos demais funcionários desta 

casa, cumprimenta o público presente, Dona Sirlei, esposa do colega Roque, à 

Jovelina e seu esposo Daniel, parabeniza Jovelina pela sua eleição, 

parabeniza também a todos os colegas que se reelegeram e à aqueles que não 

se elegeram, pois diz que uma eleição municipal é sempre difícil, é aguerrida, 

corpo-a-corpo, fala para colega Sirlei que sabe que não foi fácil, por ela mesmo  

ter dito ser do grupo de risco, e que preferia ficar com saúde e não se arriscar 

em uma campanha, parabeniza a colega Sirlei pelos seus oito anos de trabalho 

e principalmente pelo ano em que foi presidente, diz que ficou um marco com 

certeza, um orgulho para todos os seus familiares, o vereador comenta que 

para aqueles que foram eleitos o compromisso é ainda maior perante a 

comunidade, que a responsabilidade aumenta com certeza pela aprovação que 

todos tiveram, pois diz que essa votação foi uma das maiores que já tiveram, 

onde o povo foi às urnas de livre e espontânea vontade de votar em quem 

quisesse, onde todos estavam em paz, diferente de outros municípios, relata 

da questão da justiça, diz que espera que tudo se resolva,que se encaminhe 

para o melhor, fala de acreditar na justiça, de que tudo vai ser esclarecido da 

melhor forma possível, deseja uma boa sessão todos e deseja que tudo ocorra 

bem, que continuem nesse bom entendimento e diálogo no próximo mandato; 

A Vereadora Inês dos Santos Bueno saúda ao presidente, aos demais 

colegas vereadores, a funcionária Eliane, às pessoas que estão 

acompanhando, Dona Sirlei, a nova colega Jovelina e seu esposo Daniel, 

parabeniza a Administração pela inauguração do CRAS, envia abraços a todas 

as pessoas do CRAS em nome da Secretária Cleni, a qual vem fazendo um 

bom trabalho, cumprimenta também a Administração como um todo, diz que é 

em conjunto que as coisas acontecem, fala de ficar feliz com isso também pela 

economia que o município fará por ser um aluguel a menos, faz  
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agradecimentos aos colegas que ligaram no momento em que sua família 

estava passando por bastante problemas em relação ao Covid-19, agradece a 

Deus por não ter acontecido nada de mais grave com ninguém de sua família, 

mesmo alguns sendo do grupo de risco, relata sobre os seus cuidados quando 

soube que estava com Covid e de como esses cuidados foram importantes 

para que não passasse para mais ninguém de sua família, faz um 

agradecimento especial ao Dr. Paulo do centro do Covid-19, muito atencioso, o 

qual conseguiu convencer seu cunhado de ser internado, atitude que salvou a 

vida de seu cunhado que já estava com 40% dos pulmões comprometidos, 

relata ter tomado Ivermectina como preventivo ao Covid e acredita que foi isso 

que a fez não ter sintoma algum ao contrair o vírus, 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 aos colegas vereadores, em especial ao público presente, 

Dona Sirlei, Jovelina futura colega, e seu esposo Daniel, faz uma saudação 

especial as gurias da Câmara pela montagem da decoração de Natal, 

parabeniza a colega Sirlei pelos seus dois mandatos, pela marca que deixou no 

município e pelo ponta pé inicial na realização do asfalto na nossa cidade, diz 

que ela pode não ter sido reeleita, mas é a suplente da bancada do PP e que 

pode contar com eles no que precisar, parabeniza a todos os colegas que 

conseguiram se reeleger e a Jovelina, agradece aos seus 110 votos, diz que 

podem contar que trabalhará para todo mundo, que o ideal da chapa única é 

trabalhar pelo Inhacorá, esquecer os partidos, mostrar que o consenso pode 

dar certo e provar que com união as coisas podem se encaminhar cada vez 

mais, o vereador relata que em conversa com o Prefeito, Emater e a Secretária 

Cleni, resolveram montar uma cesta básica para doar aos produtores de 

leite,para aqueles que realmente necessitem, pessoas estas, mais afetadas 

pela estiagem, comenta também sobre colocarem no decreto de calamidade a 

não cobrança de horas/máquina para os pequenos agricultores que precisam 

fazer a silagem, pede aos colegas,que aqueles que souberem de moradores do 

interior que estão sofrendo com a falta de água para uso pessoal,que avisem a 

Prefeitura,pois ela fará o devido registro e levará água até as propriedades, 

informa que foi liberado o valor total do dinheiro para o término do 3º trecho do 

asfalto, comenta sobre a área industrial,que em conversa com a Secretária  
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Danieli e com o Prefeito Everaldo, falaram sobre os próximos presidentes da 

Câmara,  começarem a trabalhar na geração de emprego, de trazer empresas 

para se instalarem na cidade, podendo assim, colocar as pessoas para 

trabalhar, pois diz que a cidade já está bonita, mas que é preciso que as 

pessoas fiquem aqui e finaliza; A Presidente devolveu a presidência ao 
vereador Edelvan Cossetim da Silva; Período da Ordem do dia: No 

decorrer da Sessão foi analisada a seguinte matéria: Projeto de Lei nº009/2020 

“ Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 

2021”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.O Presidente deu por 

encerrada a Sessão, marcando a próxima sessão para o próximo dia 15 de 

Dezembro 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. 

 


