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Trabalho e Cidadania.

Ata da Sessão Extraordinária do dia 13 de janeiro de 2021. Achavam-se presentes os seguintes

Vereadores. Maria de Fátima Pepe Cerqueira, Presidente.

Miguel Rosário Sacramento, 1º

Secretário. ]aciel Antonio dos Santos, Zº Secretário. Aline Souza Brito Silva, Antonio Santos da
Anunciação, Leandro josé Bastos Silva, Rudinei Ribeiro dos Santos. O Senhor Presidente deu
inicio aos trabalhos e autorizou a leitura das matérias do expediente: Do Executivo, Projeto de

Lei de nº 001/ 2021, "Institui o Programa de Recuperação Fiscal — REFIS do Município de
Salinas da Margarida. Projeto de Lei de nº 002/2021, altera a lei Municipal nº 592/2018 que

dispõe sobre o programa de bolsa de Estudos para estudantes do Município matriculados em
estabelecimentos de ensino superior, com recursos insuficientes próprios e Familiares, para
1!

custeio de seus estudos. Projeto de Lei de nº 003/2021, que autoriza a compra e doação de

Municipal nº 592/2018. Projeto de Lei de nº

004/2021, Autoriza a aquisição e cessão de

bA

Notebooks aos alunos contemplados no programa bolsa universitária, instituído pela Lei

municipal de ensino de Salinas da Margarida. em seguida a Senhora Presidente franqueou a
palavra que fez uso o Vereador Miguel Rosário Sacramento, que saúda a todos. Parabeniza o

%

aparelhos eletrônicos do tipo tabletes aos alunos matriculados no sexto ano ao nono na rede

Senhor Prefeito pelos projetos que serão importantes para o bem estar da População. Diz

ainda que nós Vereadores contribuimos com essa grande administração, apesar das criticas
que sofremos. O Orador diz que a compra dos tabletes é importantíssima para os alunos do f
ensino fundamental, bem como a ampliação do programa de bolsa universitária e doação de
Notebooks, Em seguida a Senhora Presidente criou uma Comissão Especial, para apreciação e
aprovação dos projetos de Leis em pauta, Ficando assim constituída: Leandro josé Bastos
Silva, Presidente. Aline Souza Brito Silva, Relatora e Antonio Santos da Anunciação, Secretário.

'

Após um breve analise, a comissão decidiu emitir parecer favorável, por considerar que o
referidos projetos são essenciais

para o nosso município. A seguir a Senhora Presidente

colocou em discussão e votação o parecer favorável da comissão especial, aprovado por
unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei de nº 001/ 2021, “Institui o Programa
de Recuperação Fiscal — REFIS do Município de Salinas da Margarida, aprovado por
unanimidad

Em discussão e votação o Projeto de Lei de nº 002/2021, altera a lei
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Trabalho e Cidadania.

nº 592/2018 que dispõe sobre o programa de bolsa de Estudos para estudantes do Município
matriculados em estabelecimentos de ensino superior, com recursos insuficientes próprios
e
Familiares, para custeio de seus estudos, aprovado por unanimidade. Em discussão e votação
o Projeto de Lei de nº 003/2021, que autoriza a compra e doação de Notebooks aos
alunos
contemplados no programa bolsa universitária, instituído pela Lei Municipal nº 592/2018,

aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei de nº 004/2021, Autoriza
a aquisição e cessão de aparelhos eletrônicos do tipo tabletes aos alunos matriculado
s no
sexto ano ao nono na rede municipal de ensino de Salinas da Margarida, aprovado por
unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão,

convocando a próxima 16 de Fevereiro do corrente ano.
Municipal de Salinas da Margarida, 13 de janeiro de 7 21.

Sala das Sessões da Câmara
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