
 INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ/RS 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 03 DE DEZEMBRO 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: 

Dois (02) Projetos de Leis, Projeto de Lei n° 024/2019 protocolado sob o mesmo 

número, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020” o 

qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação, Projeto de Lei n° 025/2019 protocolado sob o mesmo número, que 

“Dispõe sobre as Leis Orçamentaria Anual para o exercício financeiro de 2020” o qual foi 

baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças 

e Tributação. Em seguida foi colocada em votação Três (03) Projetos de Lei, Projeto de Lei 

n°026/2019 protocolado sob o 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 2020 e da outras providências” o qual estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Legislativo nº 03/2019, 

protocolado sob o mesmo número “Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar 

nas tubulações do sistema de abastecimento de água da CORSAN no Município de Inhacorá - 

RS” o qual estava baixado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. Projeto de Lei Legislativo nº 04/2019, protocolado sob o mesmo número 

“Altera a Lei Municipal n° 601/2011, de 02 de Março de 2011, o anexo II as atribuições ao 

cargo de Diretor Executivo” o qual foi baixado na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, foi aprovado por unanimidade de votos. Próxima Sessão Ordinária da Câmara 

ocorrerá no dia 10 de Dezembro de 2019, as 19:00 horas. 

  
 

  
 
 
 


