
 INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL 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: uma (01) Indicação nº 009/2019, protocolado sob mesmo número, de 

iniciativa da vereadora Sirlei Cleci Rolim, a qual foi baixada na comissão de Constituição, 

Justiça e Redação. Também foram baixados em comissão dois (02) Projetos de Lei, sendo 

eles: Projeto de Lei Nº 012/2019, protocolado sob mesmo número, que “Autoriza a 

Obrigatoriedade na rede municipal de ensino da adoção de treinamento de profissionais para a 

prevenção de acidentes e atendimento de primeiros socorros e da outras providências”, o qual 

foi baixado na comissão Constituição, Justiça e Redação; Projeto de Lei Nº 013/2019, 

protocolado sob mesmo número, que “Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio de 

Cooperação Técnica e Operacional com o Município de Chiapetta/ RS” o qual foi baixado na 

comissão Constituição, Justiça e Redação. Em seguida foi colocado em votação os Projeto de 

Lei Nº 001/2019, protocolado sob mesmo número, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

efetuar a contratação de pessoal para atender necessidade de excepcional interesse público e 

por tempo determinado junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para o ano letivo 

de 2019”, o qual foi aprovado por unanimidade de votos, Projeto de Lei Nº 010/2019, 

protocolado sob mesmo número, que  “Autoriza o poder executivo a conceder desconto no 

pagamento do IPTU 2019 e dá outras providências”, o qual foi aprovado por unanimidade de 

votos, Projeto de Lei Nº 011/2019, protocolado sob mesmo número, que  “Altera Dispositivo da 

Lei Municipal N° 765/2018 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. 

Próxima Sessão Ordinária da Câmara ocorrerá no dia 14 de Maio de 2019, as 19:00 

horas. 

  
 

  
 
 
 


