
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 

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

Vereadores de Inhacorá, com horário regimental às 18h30min. 

        No expediente do dia foram votadas as seguintes matérias: Uma (1) Proposição: 

Proposição 01/2020 “Que a Administração Municipal juntamente com a Secretaria de 

Obras, construa um ou dois quebra-molas e realize o encascalhamento da estrada, 

fazendo também a colocação de placas de redução de velocidade em frente à residência 

do Sr. João Menjolar, na localidade de Picada da Espora”, com iniciativa do Vereador 

Roque Clairto da Silva, 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; Quatro (4) Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 010/2020 “Do 

Orçamento do Município”, o qual estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação e na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, o Projeto recebeu uma 

Emenda, incluindo-se a Emenda recebeu Parecer Favorável das Comissões, foi colocado em 

votação e aprovado com Emenda por unanimidade dos votos; Projeto nº012/2020 “Autoriza o 

Poder Executivo de Inhacorá a renovar os contratos provenientes da Lei Municipal nº 

807/2019 de 05 de dezembro de 2019 e dá outras providências”, o qual estava baixado na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu Parecer Favorável da Comissão, 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; Projeto de Lei nº013/2020 

“Autoriza o Poder Executivo de Inhacorá a renovar os contratos provenientes da Lei 

Municipal nº 727/2017 de 22 de fevereiro de 2017 e dá outras providências”, o qual estava 

baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu Parecer Favorável da 

Comissão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. 

 


