
 

 

 

 

ATA Nº 04 /2020 

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

dezenove horas, 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, Ataides Neves de Moura, Elésio Roberto da Silva, Inês dos Santos 

Bueno, Jeferson Sedinei Moura da Silva, Roque Clairto da Silva, Sirlei Cleci 

Rolim e Veranice Santos. Invocando a Proteção Divina o Presidente declarou 

aberta a Sessão. PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

Em virtude da Pandemia de Corona vírus (COVID-19) Foi dispensado o 

período das comunicações. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: No decorrer da sessão, foram analisadas e 

votadas a seguintes matérias: Projeto de Lei n° 0001/2020 “AUTORIZA A 

CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO E  REPASSE DE RECURSOS 

COM A ASSOÇIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS  DOS EXCEPCIONAIS – APAE 

ALEGRIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, o qual estava baixado na 

Comissão de Orçamento Finanças e Tributação; onde recebeu parecer 

favorável da comissão, foi colocado em comissão e aprovado por unanimidade 

dos votos Projeto de Lei n° 002/2020 “Autoriza a formalização de Convenio 

entre a Prefeitura de Inhacorá e a 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 comissão e aprovado 

por unanimidade dos votos: Projeto de Lei 003/2020 “ Abre Crédito Adicional 

especial, junto ao Orçamento vigente 2020 da Prefeitura Municipal de Inhacorá-

RS, e dá outras providencias. o qual estava baixado na Comissão de 

Orçamento Finanças e Tributação; onde recebeu parecer favorável da 

comissão, foi colocado em comissão e aprovado por unanimidade dos votos;  

O Presidente deu por encerrada a Sessão e em virtude das recomendações 

Estaduais e Municipais de não ter aglomerações de pessoas, a próxima sessão 

ordinária terá data ainda a ser definida e eu Bianca Ianke Feltes, Diretora 

Executiva lavrei está ATA que após lida será assinada pela Presidente e 

demais Vereadores presentes.  

 


