
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 06 DE ABRIL 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: 

Uma (1) Indicação: Indicação n.º05/2021 “Que o Executivo Municipal juntamente com a 

Secretaria de Obras e Planejamento, elaborem com urgência o calçamento de no mínimo cem 

metros(100m) da Rua Carlos José Maria Neto e o restante da rua até o entroncamento com a 

Rua Ibanez Rolim façam o encascalhamento”, com iniciativa do vereador Arnaldo Mariano de 

Oliveira, a qual foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos votos; Uma (1) 

Moção: Moção n.º01/2021 sobre “Repúdio ao processo de Privatização da Companhia 

Estadual de Saneamento- CORSAN”, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Quatro 

(4) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 010/2021 “Reestrutura o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação- CACS FUNDEB e dá outras 

providências”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de 

Lei.nº 011/2021 “Autoriza a celebração de termo de fomento e disciplina o repasse de recursos 

com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE ALEGRIA e dá outras 

providências”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento,Finanças e Tributação;Projeto de 

Lei n.º 012/2021 “Autoriza o município de Inhacorá conceder verba indenizatória ao médico 

integrante do programa mais médicos e dá outras providências”, o qual foi baixado na 

Comissão de Orçamento,Finanças e Tributação;Projeto de Lei n.º 009/2021 “Autoriza a 

compensação de débitos por meio de prestação de serviços pessoais e dá outras 

providências”, o qual estava baixado na Comissão de Orçamento,Finanças e Tributação,onde 

recebeu parecer favorável da Comissão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

dos votos; 

              A próxima Sessão Ordinária ficou marcada para o próximo dia 27 de Abril de 2021, às 

19h: 00min, na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores. 


