
 INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 

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

de Vereadores de Inhacorá, com horário regimental as 19h00min horas. 

CONSTARAM NO EXPEDIENTE: 

Um (01) Projeto de Lei e Uma (01) Indicação, Projeto de Lei n° 027/2019 protocolado sob o 

mesmo número, que “Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos e 

subsídios dos servidores do Município, e dá outras providências” o qual foi baixado na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Indicação n°031/2019 protocolado sob o 

mesmo número, de iniciativa do Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira, a qual foi baixada na 

Comissão de Constituição Justiça e Redação. Em seguida foi colocada em votação Três (03) 

Projetos de Lei. Projeto de Lei n° 024/2019 protocolado sob o mesmo número, que “Dispõe 

sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020” o qual estava baixado na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei n° 025/2019 protocolado sob 

o mesmo número, que “Dispõe sobre as Leis Orçamentaria Anual para o exercício financeiro 

de 2020” o qual estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão 

de Orçamento, Finanças e Tributação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 

n°027/2019 protocolado sob o mesmo número, que “Estabelece o índice para a revisão geral 

anual dos vencimentos e subsídios dos servidores do Município, e dá outras providências” o 

qual estava baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. Passando ao período da eleição para Presidência exercício 2020, foi 

apresentada 02 (duas) Chapas. Sendo elas, Chapa 01 Presidente Edelvan Cossetim da Silva, 

Vice-Presidente Inês dos Santos Bueno, 1° Secretário Roque Clairto da Silva 2° Secretaria 

Sirlei Cleci Rolim. Chapa 02, Presidente Daniel Bertoldo Streit Vice-Presidente Arnaldo Mariano 

de Oliveira, 1°Secretaria Veranice Santos Rolim. Passado ao período da votação a chapa 

vencedora foi a n° 01 (um) com 06 (seis) votos favorável.  

 

  
 
 
 


