
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 11 DE MAIO DE 2021 

                          A Câmara reuniu-se ordinariamente na Sala de Sessões da Câmara Municipal 

de Vereadores de Inhacorá, com horário regimental às 19h00min. 

                No expediente do dia foram analisadas, baixadas e votadas as seguintes matérias: : 

Três (3) Indicações: Indicação n.º06/2021 “Que a Administração Municipal juntamente com a 

Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá elabore um Projeto de Lei, que institua um 

Programa de Auxílio Emergencial Municipal no âmbito do município de Inhacorá, buscando 

reduzir os efeitos sociais e econômicos da pandemia originada pela COVID-19”, com iniciativa 

do Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira, a qual foi colocada em votação e aprovada por 

unanimidade dos votos; Indicação n.º07/2021 “Que o Senhor Prefeito Municipal de Inhacorá- 

RS, analise a possibilidade de adaptar no terreno da Escola Visconde de Cerro Alegre, um 

estacionamento para funcionários e professores”, com iniciativa da Vereadora Jovelina Belter 

dos Santos, a qual foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos votos; Indicação 

n.º08/2021 “Que o Senhor Prefeito Municipal de Inhacorá- RS,analise a possibilidade de 

terminar o calçamento da Rua Antônio Rodrigues de Matos”, com iniciativa da Vereadora 

Jovelina Belter dos Santos, a qual foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos 

votos; Dois (2) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 015/2021 “Autoriza o Poder Executivo a 

contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A- Agência de Fomento/RS 

para obras de infraestrutura urbana, aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários e 

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

Tributação; Projeto de Lei.nº 016/2021 “Autoriza o repasse de recurso financeiro ao CISA para 

participação em rateio de aquisição de equipamentos para tratamento ao COVID-19”, o qual foi 

baixado na Comissão de Orçamento,Finanças e Tributação. 

              A próxima Sessão Ordinária ficou marcada para o próximo dia 18 de Maio de 2021, às 

18h: 00min, na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores. 


