
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 07 DE MARÇO DE 2022 

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

de Vereadores de Inhacorá, às 19h00min. 

                No expediente do dia foram baixadas, analisadas e votadas as seguintes matérias: 

Quatro (4) Projetos de Lei: Projeto de Lei n.º 004/2022 “Altera a Lei Municipal n.º 067/94, 

criando os cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate de 

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

e Tributação e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei n.º 005/2022 

“Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos aos trabalhadores do Município, visando o 

incremento e geração de renda e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de 

Orçamento, Finanças e Tributação; 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 estava baixado na Comissão de 

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

em votação e aprovado por unanimidade dos votos; 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”, o qual estava baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e 

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

por unanimidade dos votos; Uma (1) Indicação: Indicação n.º 03/2022 “que o Senhor Prefeito 

Municipal de Inhacorá/RS, juntamente com a Secretaria de Obras e Planejamento realizem o 

alongamento de alguns quebras-molas das ruas centrais do município, os que ficam próximos 

as residências da Sra. Salete Siqueira, do Sr. João Taborda, do Sr. João Rolim e da Sra. 

Mônica Schumacker, com iniciativa da Vereadora Cleni de Fátima Rolim Siqueira, a qual foi 

aprovada por unanimidade dos votos.  

 

A próxima sessão ordinária ficou marcada para o dia 22 de março de 2022, terça-feira, 

às 19h: 00. 

 


