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SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO 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: 

As seguintes matérias: Um (01) Projeto de Lei Nº 009/2019, protocolado sob mesmo número, 

que “Institui a gratificação por desempenho de atividades do Poder Legislativo a servidores do 

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

Finanças e Tributação: Também foram colocados em votação quatro (04) indicações; Indicação 

nº 001/2019, protocolada sob mesmo número, de iniciativa do Vereador Arnaldo Mariano de 

Oliveira a qual foi aprovada por unanimidade de votos; Indicação nº 005/2019, protocolada sob 

mesmo número, de iniciativa do Vereador Edelvan Cossetim da Silva a qual foi aprovada por 

unanimidade de votos; Indicação nº 006/2019, protocolada sob mesmo número, de iniciativa da 

Vereadora Sirlei Cleci Rolim a qual foi aprovada por unanimidade dos votos; Indicação nº 

007/2019, protocolada sob mesmo número, de iniciativa da Vereadora Sirlei Cleci Rolim a qual 

foi aprovada por unanimidade dos votos. Seguindo foram colocados em votação cinco (05) 

projetos sendo eles os seguintes: Projeto de Lei Nº 002/2019, protocolado sob mesmo número, 

que “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 aprovado por unanimidade de votos: Projeto de Lei Nº 003/2019, protocolado sob 

mesmo número, que “Autoriza a formalização de Convênio entre a Prefeitura de Inhacorá e a 

Associação dos Universitários de Inhacorá”, o qual foi aprovado por unanimidade de votos; 

Projeto de Lei Nº 004/2019, protocolado sob mesmo número, que “Autoriza a desafetação de 

imóveis públicos do loteamento santo expedito I e posterior outorga de escritura pública aos 

contratantes e dá outras Providências” o qual foi aprovado por unanimidade de votos; Projeto 

de Lei Nº 005/2019, protocolado sob mesmo número, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a pagar o piso salarial à Agentes Comunitários de Saúde e de Combate ás Endemias 

e dá outras providências” o qual foi aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei Nº 

006/2019, protocolado sob mesmo número, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar Convênio com Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN”, o qual foi 

aprovado pela maioria absoluta.  
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 Próxima Sessão Ordinária da Câmara ocorrerá no dia 27 de Março de 2019, as 19:00 
horas. 
  
 

  
 
 
 


