
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE FEVEREIRO 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 baixadas e votadas as seguintes matérias: Quatro (4) 

Proposições: Proposição nº. 02/2021 “Que a Administração Municipal construa uma ponte sobre o 

Rio denominado “Pulador”, o qual deságua no Rio Farofa, localizado na propriedade do senhor 

Antônio Ritter”, com iniciativa da Vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, a qual foi baixada 

na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Proposição nº. 03/2021 “Que a Administração 

Municipal estude uma forma de subsidiar 4horas/máquina, para os pequenos agricultores”, com 

iniciativa da Vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, a qual foi baixada na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; Proposição nº. 04/2021 “Que a Administração Municipal estude 

uma forma de construir um depósito de lixo, na localidade de Rincão dos Câmaras, nas 

proximidades da propriedade do senhor Cleiton Damian”, com iniciativa da Vereadora Neiva 

Emiliana da Veiga dos Reis, a qual foi baixada na Comissão de Constituição,Justiça e Redação; 

Proposição nº. 01/2021 “Que a Administração Municipal construa um abrigo para o embarque das 

crianças que aguardam o transporte escolar, na Rua Napoleão Moreira Bueno, esquina com a 

Felício Zorzan, em frente a pracinha”, com iniciativa do Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira, a 

qual estava baixada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer 

favorável da Comissão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; Três(3) 

Projetos de Lei: Projeto de Lei nº.005/2021 “Autoriza o Poder Executivo a isentar, anistiar e remir 

cobrança de tarifa de água dos contribuintes proprietários de imóveis onde localizam-se os poços 

no interior do município”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação; 

Projeto de Lei nº. 006/2021 “Autoriza a formalização de convênio para repasse financeiro a AUI- 

Associação dos Universitários de Inhacorá”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação; Projeto de Lei nº 03/2021 “Altera o art. 1º da Lei Municipal nº. 638, de 12 

de julho de 2012, que define crédito, débito ou obrigação de pequeno valor, para fins que 

especifica, no âmbito da Administração Pública municipal” e dá outras providências”, o qual estava 

baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, onde foi reprovado pela Comissão, 

foi colocado em votação e reprovado por unanimidade dos votos. 

              A próxima Sessão Ordinária ficou marcada para o próximo dia 02 de Março de 2021, às 

19h: 00min, a qual ocorrerá de forma on-line, devido a pandemia(Covid-19). 


