
 

 

 

ATA N.º 02/2022 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, sexta-feira, às dez 
horas, reuniu-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 
Inhacorá, Estado do Rio Grande do Sul, a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Tributação. O Presidente da Comissão Elésio Roberto da Silva, não 
compareceu a reunião, por estar licenciado, em virtude disso, assumiu os 
trabalhos, o Vereador Edelvan Cossetim da Silva, conforme Art. 54, § 1º e 2º §, 
do Regimento Interno. O Presidente em exercício constatou a presença dos 
seguintes membros: Excelentíssimo Vereador Daniel Bertoldo Streit, e a 
Excelentíssima Vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, suplente 
convocada para compor a comissão, em virtude de o vereador titular Jeferson 
Sedinei Moura da Silva estar licenciado. Havendo quórum, o Presidente 
declarou aberta a reunião. Logo após fez a leitura da Ordem do Dia: Projeto de 
Lei n.º 002/2022 “Autoriza a celebração de termo de fomento e disciplina o 

repasse de recursos com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE Alegria e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de 
Orçamento, Finanças e Tributação; Projeto de Lei n.º 03/2022 “Autoriza a 

formalização de Convênio para repasse financeiro entre o Município de 

Inhacorá a Associação dos Universitários de Inhacorá”. Em seguida, colocado 
em discussão os Projetos de Lei, a relatora nomeada da comissão, 
Excelentíssima Vereadora Neiva Emiliana da Veiga dos Reis, apresentou 
parecer da matéria, se manifestando pela constitucionalidade/ legalidade do 
Projeto. Logo após, o Presidente colocou em votação o parecer, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar na presente 
reunião, o Presidente decretou o seu encerramento. E para constar, Eliane 
Moura dos Santos da Veiga, Agente Legislativo, lavrou a presente ata, que 
depois de lida e aprovada será assinada. 
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