
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE JUNHO DE 2021 

                          A Câmara reuniu-se ordinariamente na Sala de Sessões da Câmara Municipal 
de Vereadores de Inhacorá, às 18h00min. 

                No expediente do dia foram analisadas, baixadas e votadas as seguintes matérias: 

Uma (1) Indicação: Indicação n.º 09/2021 “Que parte do recurso obtido com a venda do imóvel 

leiloado, seja destinado na realização de novas redes de água no município, na localidade de 

Rincão dos Pires”, com iniciativa do Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva, a qual foi 

aprovada por unanimidade dos votos;Cinco (5) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 020/2021 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal para atender 

necessidade de excepcional interesse público e por tempo determinado junto a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, para a ano letivo de 2022 e da outras providências”, o qual 

foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei n.º 021/2021 “ 

Ratifica a natureza jurídica do consórcio CONDESUS ROTA DO YACUMÃ, aprova o protocolo 

de intenções e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação; Projeto de Lei n.º 018/2021 “Cria Rubrica Orçamentária, suplementa e 

reduz dotação do orçamento vigente 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; Projeto de Lei n.º 

019/2021 “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a Associação Hospitalar Bom 

Pastor.”, 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; Projeto de Lei n.º 036/2018 “Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a 

venda por leilão público de bens imóveis, 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 maioria simples absoluta. 

          A próxima Sessão Ordinária ficou marcada para o próximo dia 13 de Julho de 2021, às 

18h: 00min, na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores. 

 


