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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
Poder Executivo MunicipahEm discussão,

de autoria do
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
no.03/2021

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

de autoria do Poder Executivo Municipal, em discussáo,
em votação-Aprovada por Unanimidade em única discussão e
no.03/2021

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

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

única discussão

e

trabalhos.
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