
 

 

 

 

ATA Nº 22 /2020 

Aos quinze dias do mês de dezembro 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, 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: 

O Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a palavra; A Vereadora 
Veranice Santos dispensou a palavra; O Vereador Arnaldo Mariano de 
Oliveira saudou ao presidente, aos demais colegas vereadores, a funcionária 

da casa, Eliane e à Dona Sirle que está presente, o vereador dá as boas vindas 

as pessoas que estão vindo para ao nosso município visitar familiares e 

amigos, fala que estas pessoas estão comentando do quão diferente está  a 

cidade, diz ficar satisfeito com a Administração e os próprios vereadores e que 

fica feliz, enquanto vereador, de ser parabenizado pelos trabalhos que estão 

sendo feitos, relata das chuvas e que conversou com o Prefeito sobre o trajeto 

que vai para Picada da Espora, onde fala que precisa de uma reforma urgente, 

diz que é hora de fazer uma recuperação daquele local para evitar uma erosão, 

pois há um risco muito grande de cair um caminhão ou ônibus escolar, então 

que deve-se fazer alguma coisa para evitar o pior, uma tragédia, deixa um Feliz 

Natal a todos os vereadores,familiares e amigos da comunidade, deseja que 

tenham um final de ano de esperança, fala dos cuidados que todos devem 

tomar devido ao coronavírus e finaliza agradecendo; O Vereador Elésio 
Roberto da Silva saudou ao presidente, aos demais colegas vereadores, em 

nome da funcionária Eliane, saúda a todos os funcionários da 

casa,cumprimenta à  Dona Sirlei, esposa do colega Roque que se encontra 

presente, comenta sobre a chuva, a qual precisamos,mas que não veio bem 

distribuída, pede a Deus que venha chuva calma, que precisa para que as 

coisas ocorram tudo bem nessa época de semeadura e plantio da soja, fala de 

estarmos chegando ao final do ano de 2020, onde muitas coisas aconteceram 

que não foram boas, principalmente a questão da pandemia, que travou o 

mundo inteiro, sem falar de municípios pequenos, como o nosso que sofreu 

bastante e está sofrendo com o coronavírus que não quer ir embora de jeito  
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nenhum, diz que torce para que venha a vacina de uma vez, porque diz que o 

povo está cansado e torcendo para que esta vacina seja descoberta o mais 

rápido possível, o vereador comenta sobre seu filho que levou para Porto 

Alegre fazer revisão, o qual diz que graças à Deus de tudo bem, e finaliza 

desejando uma boa sessão a todos; A Vereadora Inês dos Santos Bueno 
saudou ao presidente, aos demais colegas vereadores, a secretária Eliane e a 

Dona Sirlei, agradece ao Secretário de Obras, Gilberto, que atendeu o seu 

pedido para fazer uma estrada para seu cunhado, a qual ficou muito boa, uma 

estrada excelente, comenta das fortes chuvas que estragaram novamente 

todas as estradas, deixa um pedido para que se dê uma atenção maior às 

estradas, pois em alguns lugares não tem nem como passar, diz que a estrada 

em frente a igreja no Rincão Pacheco que havia ficado um trabalho muito 

bonito, acabou estragando, ficando horrível, fala que é uma judiaria, mas que 

não é culpa de ninguém, é a natureza, comenta que esperava que a Secretária 

da Assistência Social comparecesse na sessão, mas que ela não veio, diz que 

seria bom a sua presença, pois fala que há coisas que acontecem no município 

que não fica sabendo, como sobre a distribuição das cestas básicas, relata que 

tem famílias que realmente precisam, famílias estas, que não se inscreveram, 

diz que ela, como vereadora, foi cobrada por não saber dos prazos de 

inscrição, e que pediu à Secretária para vir explicar, pois às vezes é pouco 

divulgado, fala que espera que essas famílias que não se inscreveram 

consigam receber a cesta básica através da Assistência Social igual, a 

vereadora agradece a Secretária Fofa, a Nega e as pessoas que trabalham 

embelezando a praça, fala que vê que elas estão sempre bem preocupas, 

cuidando até mesmo a noite, que então agradece ao bom trabalhado que estão 

fazendo, e finaliza desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Jeferson 
Sedinei Moura 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 dispensou a palavra. A Presidente 
devolveu a presidência ao vereador Edelvan Cossetim da Silva; Período 
da Ordem do dia: No decorrer da Sessão foram analisadas as seguintes 

matérias: Uma (1) Proposição: Proposição 01/2020 “Que a Administração 

Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, construa um ou dois quebra-

molas e realize o encascalhamento da estrada, fazendo também a colocação 

de placas de redução de velocidade em frente à residência do Sr. João 

Menjolar, na localidade de Picada da Espora”, com iniciativa do Vereador  
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Roque Clairto da Silva, a qual foi baixada na Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação; Quatro (4) Projetos de Lei: Projeto de Lei nº. 010/2020 “Do 

Orçamento do Município”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação e na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; 

Projeto de Lei nº. 012/2020 “Autoriza o Poder Executivo de Inhacorá a renovar 

os contratos provenientes da Lei Municipal nº. 807/2019 de 05 de dezembro de 

2019 e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei nº. 013/2020 “Autoriza o 

Poder Executivo de Inhacorá a renovar os contratos provenientes da Lei 

Municipal nº 727/2017 de 22 de fevereiro de 2017 e dá outras providências”, o 

qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de 
Lei nº009/2020 “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2021”, o qual estava baixado na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação e na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, o 

Projeto recebeu uma Emenda, incluindo-se a Emenda recebeu Parecer 

Favorável das Comissões, foi colocado em votação e aprovado com Emenda 

por maioria simples absoluta. O Presidente deu por encerrada a Sessão, 

marcando a próxima sessão para o próximo dia 22 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. 

 


