
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 

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

Vereadores de Inhacorá, às 19h00min. 

                No expediente do dia foram baixadas e votadas as seguintes matérias: Um (1) Pedido de 

Providência: “Que Administração Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras,faça o patrolamento 

da estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Nardel Bueno de Oliveira,próximo a Ponte Baixa”, com 

iniciativa do Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira; Quatro (4) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 

027/2021 “Cria o Programa Municipal Maria vai com as Outras e autoriza o pagamento de bolsa auxílio 

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

Redação; Projeto de Lei n.º 028/2021 “Altera a Redação da Lei Municipal n.º 762 de 09 de maio de 

2018, que dispõe sobre a política Municipal de Assistência Social- SUAS do Município de Inhacorá/ RS 

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

de Lei n.º 025/2021 “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 estava baixado na Comissão de 

Orçamento,Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ambas as 

Comissões apresentaram parecer favorável ao projeto, colocado em votação foi aprovado por maioria 

simples absoluta; Projeto de Lei n.º 026/2021 “Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhorias 

na execução de obras públicas que enumera”, o qual estava baixado na Comissão de 

Orçamento,Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ambas as 

Comissões apresentaram parecer contrário ao projeto, sendo o mesmo arquivado conforme Art. 131, do 

Regimento Interno. 

             A próxima Sessão Ordinária ficou marcada para o próximo dia 28 de Setembro de 2021, às 19h: 

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

 


