
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 DE JULHO 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: Três (3) 

Indicações: Indicação n.º 10/2021 “Que o Poder Executivo Municipal analise a possibilidade de ser 

instalado um aparelho de ar condicionado (quente/frio) na Casa Mortuária do município”, com iniciativa 

da Vereadora Inês dos Santos Bueno, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Indicação n.º 

11/2021 “Que o Executivo Municipal veja a possibilidade da implantação de dois quebra-molas na 

localidade de Rincão dos Loureiros, em frente a propriedade do Sr. Fábio Vargas”, com iniciativa da 

Vereadora Jovelina Belter dos Santos, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Indicação n.º 

12/2021 “Que o Poder Executivo estude a viabilidade (com impacto orçamentário) de implantar o 14º 

salário para os professores da educação básica em efetivo exercício”, com iniciativa do Vereador 

Jeferson Sedinei Moura da Silva, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Quatro (4) Projetos de 

Lei: Projeto de Lei n.º 022/2021 “Institui o Programa de desenvolvimento sustentável de Inhacorá- 

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

Redação; Projeto de Lei n.º 023/2021 “Altera a Redação da Lei Municipal n.º 764 de 30 de maio de 

2018, que institui o valor venal das áreas rurais e dá outras providências”, o qual foi baixado na 

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

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 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 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 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.  

          A próxima Sessão Ordinária ficou marcada para o próximo dia 20 de Julho de 2021, às 18h: 

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


