
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16 DE MARÇO DE 2021 

          A Câmara reuniu-se ordinariamente em sessão on-line, devido a pandemia do 
Coronavírus(Covid-19), com horário regimental às 19h00min. 

                No expediente do dia foram baixadas e votadas as seguintes matérias: Quatro (4) 

Proposições: Proposição n.º02/2021 “Que a Administração Municipal construa uma ponte sobre o 

Rio denominado “Pulador”, o qual deságua no Rio Farofa, localizado na propriedade do Senhor 

Antônio Ritter”, com iniciativa da vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, a qual estava 

baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável da 

Comissão,foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; Proposição n.º03/2021 

“Que a Administração Municipal estude uma forma de subsidiar 4 horas/máquina, para os 

pequenos agricultores”, com iniciativa da vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, a qual 

estava baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável 

da Comissão,foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; Proposição 

n.º04/2021 “Que a Administração Municipal estude uma forma de construir um depósito de lixo,na 

localidade de Rincão dos Câmeras, nas proximidades da propriedade do Senhor Cleiton Damian”, 

com iniciativa da vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, a qual estava baixada na Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável da Comissão,foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade dos votos; Proposição n.º05/2021 “Que a Administração 

Municipal providencie a colocação de dois quebra-molas, próximo a creche municipal e na saída ao 

município de Alegria, na Rua Ibanez Rolim, onde somente há a sinalização de quebra-molas”, com 

iniciativa da vereadora Jovelina Belter dos Santos, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; 

Quatro (4) Indicações: Indicação n.º 01/2021 “Que o Executivo Municipal providencia com urgência 

a elaboração de diretrizes para aquisição de vacinas contra o covid-19 no município de Inhacorá, 

bem como, encaminhe com urgência para esta Casa Legislativa “PROJETO DE LEI ALTERANDO 

A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, criando rubricas orçamentárias para a aquisição de 

imunizantes(vacinas)”, com iniciativa dos vereadores Jovelina Belter dos Santos e Roque Clairto da 

Silva, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Indicação n.º 02/2021 “Que o Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá/RS, disponibilize o valor de trinta mil reais 

(R$30.000) para aquisição de VACINAS contra o covid-19 no município de Inhacorá”, com iniciativa 

do vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; 

Indicação n.º 03/2021 “Que o Executivo Municipal coloque como grupo prioritário de vacinação os 



 
trabalhadores da Educação (professores, serventes, motoristas, monitores)”, com iniciativa do 

vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; 

Indicação n.º 04/2021 “Que o Executivo Municipal veja a possibilidade de criar uma CAMPANHA de 

doação voluntária para aquisição de vacinas” com iniciativa do vereador Jeferson Sedinei Moura da 

Silva, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; 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 de 29 de 

dezembro de 1997, que institui o Código Tributário Municipal, e dá outras providências”, 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; Projeto de 

Lei n.º 08/2021 “Autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia de covid-19”, o 

qual foi 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 n.º 

09/2021 “Autoriza a compensação de débitos por meio de prestação de serviços pessoais e dá 

outras providências”,o qual foi baixado na Comissão de Orçamento,Finanças e Tributação. 

              A próxima Sessão Ordinária ficou marcada para o próximo dia 06 de Abril de 2021, às 19h: 
00min, a qual ocorrerá de forma on-line, devido a pandemia (Covid-19). 


