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Ata da le Reunião Ext'

Legistatura da Câmara

2021.

raordinária do 9o Peiodo Legíslativo da 47'

'í;;;'*'*; ii Pauaatio' "m 
ig de março de

Aos 19(dezenove) diasdo mês de março do ano de 2021' ás 09:00h no

sa/ão Nobre aa camJà'ú*iiiput dô paudatho-p1, se reuniram em

sessâo Extraordi n án' Zoi"á t' àá-iiaeo"9y-t7ie nci a sob a P re sidênci a do

v e re ador Heristow *í'íiáí'- Á"gn^ vieira oresentes os vere adores :

Alceu Edin ardo a" "íài iiL nteirá' Antonio' Cândido Feneira J ú n ior'

Etetminio Justino o'' {'iàiéiàrion o-ion-isio da Sitva Fitho' Gustavo

Monteiro da sitva, i";;;r; ir"nyety Ar10ão vieira, Manoer Gornes

de Melo, Miqueas 
""''i*'"'éJi'a"sóoa*iáo 

Faustino da Sitva' Tiago

Avetino da Sitva, ';;;; 
-ri^"a' 

da litva e Wettington da Costa

Macedo. o pn'ia"n'tiJííu' ;;;;:;"*-; sessão' invocou a proteção de

Deus, agradeceu '' ini{'í'-áog. lnlrores 
vereadorês e demais

munícipespresentes ;;;;; iontinuidade aos trabalhos' o Presidente fez

a chamada a" p'"'"íçâ'"in't't'na' a falta do Vereador Sergio Gomes

da sitva. em seguiaa'z;";;;.*ri;1"2 a teitura do expediente do dia do

qual constou o 
""guiít;' 

t"itu'á do Edital de Convocação do Presidente

da Câmara Municipai do Paudalho' de acordo com o aftigo no'135 a 138

do Regimento tnterno áe"t' C'"' Legistativa' para a pimeira Reunião

Extraordináia do í. 
-perioao 

Legiitativo da Câmara Municipal do

Paudalho, em 19 de março de 2021' para deliberar sobre a discussão e

votação do proieto ie tei no.03/2021 de autoria do Poder Executivo

Municipat'Ementa:A,utorizaoChefedoPoderExecutivoafirmarconvênio
j-;;;;; secretaia de saúde do Estado disponibilizando a conveniada o

Hospitat Municipal do Paudatho-PE, em razão do cenáio epidemiologico

caracterizado pelo severo aumento dos casos confirmados da COVID-19 e

da atta taxa ae oiupaçao dos teitos hospitalares do Estado de

Pemambuco.Aposalei,turaoPresidenteconcedeuintervaloregimentalde
ls minutos para que a Comissão de Constituição' Justiça e-Redaçáo se

manifeste sobre o 
-parecer 

ao Proieto de Lei em pauta' De volta aos,
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trabathos o Presidente autoizou o Relator da Cornlssão a se pronunciar. O
Relator usou da palavra e anunciou que a Comlssão de Constituição,

Justiça e Redação vota pela aprovação do referido Prqeto. Em seguida o
Presidente colocou o Parecer Oral em dlscussâo e votação'Aprovado
por tJnanimidade em única discussão e votação. Proieto de Lei
no.03/2021 de autoria do Poder Executivo MunicipahEm discussão,
em votação-Aprovado por Unanimidade em única discussão e
votação. Em seguida o Presidente concedeu intervalo regimental de 15

minutos para a Conrissão de Constituição, Justiça e Redação elaborar a

Redação Final ao Projeto de Lei no.03/2021 de autorta do Poder
Executivo MunicipahEmenta:Autoiza o Chefe do Poder Executivo a

firmar convênio junto à Secretaria de Saúde do Estado disponibilizando a
conveniada o Hospital Municipal do Paudalho-PE, em razão do cenáio
epidemiologico caracteizado pelo severo aumento dos casos confirmados
da COVID-I9 e da alta taxa de ocupação dos /elÍos hospitalares do Estado

de Pemambuco. De volta aos trabalhos, o Presidente fez a leitura da

Redação Final no.0U2021 ao Proieto de Lei no.03/2021. Após a leitura o
Presidente colocou a Redação Final no.0U2021 ao Proieto de Lei
no.03/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal, em discussáo,
em votação-Aprovada por Unanimidade em única discussão e
votação. O Presidente concedeu interualo regimental de 5 minutos para a
elaboração da Ata da la.Reunião Extraordináia do 9" Período Legislativo

da 47a Legislatura da Câmara Municipal do Paudalho, em 19 de março de

2021. Apos o interualo, o Presidente autorizou a secretáia Legislativa da

Câmara Municipal do Paudalho a fazer a leitura da Ata da la.Reunião
Extraordináia do 9o Período Legislativo da 47a Legislatura da Câmara
Municipal do Paudalho, em 19 de março de 2021. O Presidente colocou
referida Ata em dlscussão, em votação-Aprovada por Unanimidade em
única discussão e votação.Não havendo mais matéias a serem

discutidas, o Presidente deu por encerrada a Sessão Extraordinária,

agradeceu a presença de todos. E para constar foi lavrada a presente Ata
a qual após ser lida e discutida vai assinada pelo Presidente da Mesa dos
trabalhos.
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