
 

 

 

ATA Nº 08 /2021 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, terça-feira, às dezenove horas, 

reuniram-se na Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá, Estado do Rio 

Grande do Sul, em caráter EXTRAORDINÁRIA, 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. 

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: As comunicações pessoais foram 
dispensadas por todos, para que fosse tratado somente das matérias de caráter 
de urgência. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: Foram analisadas, baixadas e votadas duas (2) 

matérias em caráter de urgência, sendo objetos da convocação: Projeto de Lei n.º 

013/2021 “Autoriza o município de Inhacorá, através da secretaria da educação a 

subsidiar a aquisição de notebook para rede pública municipal de ensino e dá outras 

providências”, 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 014/2021: “Autoriza o Poder Executivo a 

conceder incentivos aos trabalhadores do Município, visando o incremento e geração 

de renda e dá outras providências”, 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. 

Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a Sessão, reiterando que 

a próxima Sessão Ordinária está marcada para o próximo dia 27 de abril às 19h:00, na 

sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, e eu Eliane Moura dos Santos 

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

Presidente e demais Vereadores presentes. 

 


