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SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 DE AGOSTO 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: Três (03) Projetos de Lei sendo eles Projetam de Lei n° 019/2019, 

protocolado sob o mesmo número, que “Amplia a aplicação da Lei Municipal n°. 777/2018 de 

21 de novembro de 2018 que institui e Regulamenta o Programa Municipal de Agroindústria de 

Inhacorá e dá outras providências” o qual foi baixado na Comissão de Constituição Justiça e 

Redação; Projeto de Lei n° 020/2019, protocolado sob o mesmo número, que “Altera a Lei 

Municipal n° 322/02 de 05 de julho de 2002, que institui o Sistema de Controle Interno no 

Município, e dá outras providências”, o qual foi baixado na Comissão de Constituição Justiça e 

Redação; Projeto de Lei n° 21/2019, protocolado sobre o mesmo número que “Consolida e 

Atualiza a Legislação Tributária, dando nova redação ao código tributário Municipal e dá Outras 

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

Orçamento, finanças e Tributação. Prosseguindo foi colocado em votação 03 (três) Indicações 

sendo elas, Indicação nº 020/2019, protocolada sob mesmo número, de iniciativa do Vereador 

Arnaldo Mariano de Oliveira, a qual foi aprovada por unanimidade de votos; Indicação nº 

021/2019, protocolada sob mesmo número, de iniciativa do Vereador Arnaldo Mariano de 

Oliveira, a qual foi aprovada por unanimidade de votos; Indicação nº 022/2019, protocolada sob 

mesmo número, de iniciativa do Vereador Roque Clairto da Silva, a qual foi aprovada por 

unanimidade de votos. Logo foi colocado em votação 03 (três) Projeto de Lei, sendo eles, 

Projeto de Lei n° 015/2019 protocolado sob o mesmo número, que “Regulamenta, no âmbito do 

Poder Executivo Municipal pagamento de diárias, verbas alimentares, deslocamentos e 

ressarcimento, e da outras providências”, o qual recebeu uma Emenda, colocado o Projeto de 

Lei em votação, o mesmo foi aprovado modificado pela Emenda aprovado por unanimidade de 

votos; Projeto de Lei n° 017/2019 protocolado sob o mesmo número, “Altera a redação do Art. 

1°, acresce parágrafo Terceiro ao mesmo artigo da Lei Municipal 423/2005 que “Institui o 

regime de sobreaviso e parcela indenizatória para os servidores efetivos” e dá outras 

providências” o qual recebeu uma Emenda, colocado o Projeto de Lei em votação, o mesmo foi 

aprovado modificado pela Emenda aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei n° 

018/2019, protocolado sob o mesmo número, “ Autoriza o Poder Executivo a conceder bolsa 
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auxilio alimentação e moradia, programa mais médico” o qual foi aprovado pela unanimidade 

de votos. 

Próxima Sessão Ordinária da Câmara ocorrerá no dia 03 de Setembro de 2019, as 

19:00 horas. 

  
 

  
 
 
 


