
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE DEZEMBRO 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: Três (3) 

Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 035/2021 “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2022”, o qual estava baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável 

das Comissões, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos; Projeto de 

Lei n.º 036/2021 “Do Orçamento do Município”, o qual estava baixado na Comissão de 

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

recebeu parecer favorável das Comissões, foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade dos votos; Projeto de Lei n.º 040/2021 “Suplementa e Reduz Rubricas do 

Orçamento vigente e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação, onde recebeu parecer favorável da Comissão, foi colocado em votação 

e aprovado por unanimidade dos votos; Três (3) Indicações: Indicação n.º 16/2021 “que o 

Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras realize o cascalhamento do 

pátio da Igreja “União das Igrejas de Cristo”,localizada próximo a propriedade do Sr. Orácio, e a 

colocação de um quebra-molas na estrada,próximo a parada de ônibus escolar, ambas as 

melhorias para a localidade Rincão da Usina”,com iniciativa do Vereador Arnaldo Mariano de 

Oliveira, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Indicação n.º 17/2021    “que o Poder 

Executivo Municipal,juntamente com a Secretaria de Obras coloque um quebra-molas em 

frente a Igreja “União das Igrejas de Cristo”, localizada na localidade Rincão dos Loureiros”, 

com iniciativa do Vereador Arnaldo Mariano de Oliveira, a qual foi aprovada por unanimidade 

dos votos;  Indicação n.º 18/2021   “que o Sr.Prefeito Municipal,veja a possibilidade de 

comprar, o terreno que está à venda ao lado do cemitério localizado na Rua Celeste Rolim de 

Moura”, com iniciativa do Vereador Roque Clairto da Silva, a qual foi aprovada por 

unanimidade dos votos; Uma (1) Moção de Apoio: Moção n.º 4/2021 “Moção de Apoio à 

Emenda da PEC291/2021, Regulamentação da Polícia Penal com a inclusão de todos os 

servidores penitenciários da Superintendência dos Servidores Penitenciários- SUSEPE”, a qual 

foi aprovada por unanimidade dos votos. 



 
                

             Outrossim, informamos que foi eleita a nova Mesa Diretora, para o ano de 2022, 

ficando composta da seguinte forma: 

Presidente: Inês dos Santos Bueno- (PP) 

Vice-Presidente: Jovelina Belter dos Santos- (PSB) 

1.º Secretário: Roque Clairto da Silva- (PSB) 

2.º Secretário: Edelvan Cossetim da Silva- (PP) 

 

A Câmara de Vereadores, conforme o Art.9º do seu Regimento Interno entrará em 

recesso a partir do dia 01 de janeiro 2022 até o dia 15 fevereiro de 2022. 

 


