
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE MAIO DE 2020 

 

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

Vereadores de Inhacorá, com horário regimental às 18h30min. 

CONSTARAM NO EXPEDIENTE: 

  As seguintes matérias: Um (1) Projeto de Lei: Projeto de Lei nº 07/2020 “Autoriza o Poder 

Executivo a conceder bolsa auxílio alimentação e moradia, programa mais médicos e dá outras 

providências”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; Uma (1) 

Indicação: Indicação nº 003/2020 “Que a Administração Municipal estude uma maneira legal de 

realizar o reassentamento de moradores, residentes em frente ao posto de combustível 

Zimmermann, realocá-los no terreno da Prefeitura, onde funcionava a antiga Secretaria de 

Obras e futuramente usar o local, juntamente com os terrenos já doados pela Sicredi,para fazer 

uma área de lazer, arborizada, com um lago e uma pista de caminhada”, a qual estava baixada 

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

foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos votos; Um (1) Projeto de Resolução: 

Projeto de Resolução nº 001/2020 “Altera a Resolução nº 13, de 15 de Fevereiro de 2017,que 

Regulamenta a admissão pela Câmara Municipal de Inhacorá/RS, sem vínculo empregatício, 

de estudantes de nível superior,de cursos profissionalizantes técnicos e ensino médio, como 

estagiários,na forma da Lei Federal nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008,em seu artigo 4º, 

incisos I e II”, o qual estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação,onde recebeu parecer favorável das 

Comissões,foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; Um (1) Projeto de 

Lei do Legislativo: Projeto de Lei do Legislativo: “Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais para o quatriênio 2021/2024”,o qual estava baixado na Comissão de 

Constituição,Justiça e Redação e na Comissão de Orçamento,Finanças e Tributação, onde 

recebeu parecer favorável das Comissões, foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade dos votos. 

Próxima Sessão Ordinária da Câmara ocorrerá no dia 09 de Junho de 2020, às 18h30min. 
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