
 

 

 

 

ATA Nº 05 /2021 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, terça-feira, às 

dezenove horas, reuniram-se em sessão on-line, em caráter ORDINÁRIO, sob 

a Presidência do vereador Elésio Roberto da Silva, os seguintes Edis: Arnaldo 

Mariano de Oliveira, Daniel Bertoldo Streit, Inês dos Santos Bueno, Jeferson 

Sedinei Moura da Silva, Jovelina Belter dos Santos, Roque Clairto da Silva, 

Sirlei Cleci Rolim e Veranice Santos. Invocando a Proteção Divina o Presidente 

declarou aberta a Sessão. 

DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19) A SESSÃO 
OCORREU DE FORMA ON-LINE. 

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

A Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao Presidente, aos demais colegas 

vereadores e aos funcionários da casa, comenta da situação muito difícil que 

todos estão passando de pandemia, diz que oração nunca é demais, pois 

somente Deus para ajudar e curar o povo, agradece a Deus também pelos que 

estão se curando, pede que Deus abençoe aqueles que estão na linha frente, 

que dê muita saúde e força para continuar nessa batalha, cumprimenta e dá 

seu abraço a todas as mulheres pelo dia internacional da mulher, comemorado 

na próxima semana e finaliza desejando uma boa sessão a todos; A 

Vereadora Veranice Santos saudou ao Presidente, aos demais colegas 

vereadores das diferentes bancadas e aos funcionários da casa, comenta de 

estar triste por toda a situação que vem assolando o município e os municípios 

vizinhos, fala que acompanha nas mídias a tristeza de não haver mais leitos de 

UTI em nenhum lugar, fala das pessoas que estão precisando de leito na 

cidade e não estão conseguindo, se junto aos colegas pedindo orações a 

Almeri, que não está muito bem e às demais pessoas que estão sofrendo com 

esse vírus, pede que peçam a Deus que todas as pessoas atingidas por esse 

vírus se restabeleçam, parabeniza a todas as mulheres do município pelo dia 

da mulher, deixa seu abraço e seu respeito,e pede que Deus abençoe e  
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termine com essa situação,  finaliza desejando uma boa sessão a todos e 

reservando seu espaço se necessário for; O Vereador Arnaldo Mariano de 

Oliveira saudou ao Presidente, aos demais colegas vereadores, deseja boas 

melhoras para todas as pessoas do município que estão com o Coronavírus, 

para a Raquel e a Dona Almeri que estão hospitalizadas,em nome das colegas 

vereadoras deixa os parabéns a todas as mulheres do município,pede que 

Deus abençoe a todas e finaliza; Daniel Bertoldo Streit saudou a todos os 

colegas e aos funcionários, pede a Deus que cure todos os doentes por Covid-

19, fala que o que resta nesse momento é todos se cuidarem, seguirem os 

protocolos, finaliza deixando um grande abraço e desejando uma boa sessão a 

todos; A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao Presidente, aos 

colegas vereadores, comenta da oração que a colega Sirlei fez, que achou 

muito bonita, fala que é o momento de se unirem em oração, porque todos 

estão vivendo essa pandemia que está atingindo muitas famílias, onde há 

muitas percas, comenta do estado de saúde de sua prima Almeri, fala de 

entregar nas mãos de Deus que dará tudo certo, agradece ao Secretário, 

Déde, pois concluíram a ponte no Rincão Pacheco, que já fazia dias que 

estava intransitável e agora está pronta, pede para quem for responsável, faça 

a sinalização do quebra-molas que foi feito próximo da residência do Artêmio, 

onde arrumaram o asfalta e fizeram o quebra-molas, mas não sinalizaram, o 

qual diz que está bem perigoso e pede que dê uma maior atenção ali,  finaliza 

desejando uma boa sessão a todos; O Vereador Jeferson Sedinei Moura da 

Silva saudou o Presidente, aos colegas vereadores e aos funcionários da casa, 

pede aos colegas que se unam em um círculo de oração para todas as 

pessoas acometidas pelo Coronavírus, especialmente nesse momento para 

sua tia Almeri, mãe da colega Raquel, que está no hospital, e não está nada  
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fácil, onde os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas ela não está 

respondendo, pede que orem por ela, agradece a Deus pela recuperação dos 

colegas que já passaram por isso e pela recuperação das pessoas que 

também pegaram, fala de ser solidário as pessoas que perderam entes 

queridos, diz que essa pandemia está fora de controle e o que nos resta é nos 

cuidar e orar, parabeniza a todas as colegas vereadoras e as mulheres do 

município pelo dia da mulher e finaliza desejando uma boa sessão a todos e 

reservando o seu espaço se preciso for; A Vereadora Jovelina Belter dos 

Santos saudou ao Presidente, os demais colegas vereadores das diferentes 

bancadas, e aos funcionários da casa, pede que Deus dê força a todos que 

estão enfrentando esse vírus, a todos os contaminados ,fala que o momento é 

delicado, diz que devemos nos prender a Deus, pedir a proteção e a cura a 

todos, pede que todos se cuidem e cuidem de seus familiares, parabeniza a 

todas as mulheres pelo o dia da mulher, pede a proteção divina a todas, diz 

que todos devem ter fé que isso logo irá passar, finaliza desejando uma boa 

sessão a todos e reservando o seu espaço se preciso for; O Vereador Roque 

Clairto da Silva dispensou a palavra; O Presidente passou a Presidência ao 

Vice-Presidente Jeferson Sedinei Moura da Silva para se pronunciar; O 

Vereador Elésio Roberto da Silva saudou aos colegas vereadores das 

diversas bancadas e aos funcionários, comenta da pandemia que está 

assolando forte a todos os municípios da região, deseja um feliz dia da mulher 

a todas as mulheres do município, em especial a sua mãe, pede que Deus 

estenda a sua mão poderosa e abençoada e dê muita saúde a Dona Almeri, a 

qual foi funcionária do município, atendendo no posto de saúde, espera que ela 

se recupere o mais breve possível, para estar junto de sua família e no convívio  
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de seu lar, comenta do quebra-molas que citou a colega Inês, e diz que tomará 

providências, fala das vacinas que estão por vir, pede que Deus abençoe que  

essas vacinas possam amenizar esse avanço do vírus, finaliza pedindo que 

Deus abençoe e ilumine a todos  e agradece. O Presidente devolveu a 

presidência ao vereador Elésio Roberto da Silva; Período da Ordem do 

dia: No decorrer da Sessão foram analisadas as seguintes matérias: Três (3) 

Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 07/2021 “Acrescenta o art.65-A e seus 

parágrafos na lei complementar n.º 203-A, visando anistiar e remir cobrança de 

alvará dos Micros empreendedores individuais com sede no Município de 

Inhacorá, conforme Lei Federal nº 13.874/19, que trata da liberdade 

econômica”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação; Projeto de Lei nº.005/2021 “Autoriza o Poder Executivo a isentar, 

anistiar e remir cobrança de tarifa de água dos contribuintes proprietários de 

imóveis onde localizam-se os poços no interior do município”, o estava baixado 

na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde recebeu parecer 

favorável da Comissão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

dos votos; Projeto de Lei nº. 006/2021 “Autoriza a formalização de convênio 

para repasse financeiro a AUI- Associação dos Universitários de Inhacorá”, o 

qual estava baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde 

recebeu parecer favorável da Comissão, foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade dos votos. O Presidente deu por encerrada a Sessão, 

marcando a próxima sessão para o próximo dia 23 de março às 19h:00, a qual 

ocorrerá de forma on-line, devido a pandemia (covid-19) e eu Eliane Moura dos 

Santos da Veiga, Agente Legislativo, lavrei esta ATA, que após lida será 

assinada pelo Presidente e demais Vereadores presentes. 

 


