
ATA Nº 724 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 

DE JANEIRO DE 2021. 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas o Presidente Adriano deu 

início a sessão extraordinária, saudando a todos os presentes, declarando a ausência do Vereador 

Marcelo. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 14/2021, convocação 

do Executivo para sessão extraordinária. Projeto Nº 11/2021. Autoriza a abertura de crédito 

suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, viando celebração de parceria 

com organização da sociedade civil, na área da saúde, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva declarou que este projeto é suplementação de 

valor para pagamento do convênio junto ao Hospital Santo Antônio de Tapejara, sendo suplementado 

este valor devido ao aumento pelo IGPM. Colocou também as mudanças de valores sofridas em cada 

especialidade, bem como, na quantidade de quota para exames e consultas especializadas, beneficiando 

o Município e a população. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 12/2021. 

Altera o §4º, do art. 1º, da Lei Municipal Nº 1.770, de 21 de janeiro de 2021, que autoriza a realizar 

contratações, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli salientou que é a alteração da Lei Municipal 

devido aos professores que estão na banca não demonstrarem interesse em assumir os cargos, assim 

adequando a Lei, poderá ser feito processo seletivo simplificado para contratação. Seguidamente o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Legislativo Nº 01/2021. Autoriza a abertura de crédito 

suplementar ao Legislativo Municipal. Em discussão, Júnior declarou que este projeto é uma abertura 

de crédito devido ao aumento das despesas da secretaria legislativa em virtude da locação de uma 

impressora para melhor atender os colaboradores da Casa Legislativa e pela demanda de impressão 

existente, possibilitando, assim, crédito para a contratação da internet e manutenção do site. Em seguida 

o projeto de lei legislativo foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Presidente agradeceu a 

presença de todos, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 10 de fevereiro de dois mil e 

vinte e um, quarta-feira, às dezenove e trinta horas, encerrando a sessão. Não havendo mais nada a 

declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. 

Sala de Sessões em vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e um. 

 


