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APOVAD0 EM " 	1 	ATA N° 0912021 

Da 18a Legislatura, ia  Sessão Legislativa, 2a 
Sessão Extraordinária, Presidência do 
Vereador Paulo Pereira e Jussarete Vargas, 
Secretária. 

Às quatorze horas do dia quinze de março de dois mil e vinte e um, segunda-feira, reuniram-se 
os edis que compõem este egrégio parlamento Caçapavano em Sessão Extraordinária. O 
Presidente após verificar que havia número legal, com a presença de todos os Vereadores, deu 
por aberto os trabalhos da Sessão Extraordinária. Correspondências de Plenário: Ofício 
n 0 076/2021 do Gabinete do Prefeito, solicitando Sessão Plenária Extraordinária, objetivando a 
apreciação dos Projetos de Lei Executivos n°s: 4594, 4599 e 460012021. Resolução de Mesa 
n 002312021 - Convoca a totalidade dos Vereadores para Sessão Plenária Extraordinária a 
realizar-se no dia 15 de Março de 2021, às 14 horas, para apreciação dos seguintes projetos: 
Projeto de Lei Executivo n 0459412021 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratações 
temporárias de Professores para atuarem nas E.M.E.F.s e E.M.E.l.s, pelo período de 06 (seis) 
meses ou até a posse de nomeação por concurso público e dá outras providências". Projeto de 
Lei Executivo n°459912021 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal à contratação temporária 
de 01 (Um) Fonoaudiólogo, pelo período de 12 (Doze) meses e dá outras providências". Projeto 
de Lei Executivo n 14600/2021 - "Autoriza repasse financeiro emergencial para a Associação 
Hospital de Caridade Dr. Victor Lang para enfrentamento ao Covid-19 e dá outras providências". 
Ordem do dia: Origem do Poder Executivo: Projeto de Lei Executivo n 0459412021 - 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratações temporárias de Professores para atuarem 
nas E.M.E.F.s e E.M.E.l.s, pelo período de 06 (seis) meses ou até a posse de nomeação por 
concurso público e dá outras providências". Projeto de Lei Executivo n°459912021 - "Autoriza 
o Poder Executivo Municipal à contratação temporária de 01 (Um) Fonoaudiólogo, pelo período 
de 12 (Doze) meses e dá outras providências". Projeto de Lei Executivo n°460012021 - 
"Autoriza repasse financeiro emergencial para a Associação .  Hospital de Caridade Dr. Victor 
Lang para enfrentamento ao Covid-19 e dá outras providências". Foi feita a leitura dos 
pareceres em conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da 
Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem Estar Social, favoráveis a cada um 
dos projetos acima. O Presidente consultou o Plenário sobre a votação em bloco dos 
Projetos, sendo aceito o pedido, colocou em discussão e votação os Projetos Executivos 
nos: 4594, 4599 e 46.0012021 que foram aprovados por unanimidade. Manifestou-se da 
Presidência o Vereador Paulo Pereira agradecendo a presença dos demais pares e 
convocando para a próxima sessão dia 23 (Vinte e três) de março, às 14 (Quatorze) horas, 
onde havendo alguma alteração desta programação os Vereadores serão comunicados 
pelos meios de comunicação. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente Pàulo 
Pereira encerrou a presente Sessão Extraordinária. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, EM15ÁJlNZE) DE 
MARÇO DE 2021 (DplS MIL E VINTE E UM). 	
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