
suprimida. 1Procedeu-Se ent5o com aしeitura da Convocag
g. 10/2021. Leitura do Projeto

de Lei ng. 2坤/202与凋O羊oder Executivo;しeitura do requerim印覇ng. 16/2021, dos

Vereadore

de lixo. Ato

eitu「a do Veto #. 01/2021, referente ao Prqjeto de te
圏は

ntfnuo. As

PaSSOu-Se ent約ao Grande

Requerimento de Urg台ncia n墾・ 16l之0ま1言(描c語調的

寧d組eta前e

PaSSOu-Se

a dispensa de

Ondo sobre taxa

ara ordem do Dia,
′’ordem do Dia. O

auta do Projeto de Lei

no. 24/2021, do Pod即Executivo fo=an車db em心nica votac§o,/Sendo ap「ovado por todos

OS PreSenteS; Considerand(

PrOjeto de Lei ng. 24/2021, foi

「ovag5o do requerimento de urgencia pa「a aprecia肇o do

iicitado as Comissfo deしEG!SLACÅo, 」UST!CA E REDACÅo,

Comissfo FINANCAS, ORCAMENTOS E F!SCALIZACÅo e a comissao DE EDUCACÅo, SAUDE,

ASS. SOCIAL, SEGURANCA PUBしICA E D!REITOS HUMANOS para que se manifestassem

oraImente quanto aos pareceres sob「e a materia, Sendo emitido PARECERES FAVORÅvEIS

por todas as comiss5es; O Projeto deしei n9. 24I2020 do Poder ExecutivQ, que diso5e sobre

a concessao de complementa弟o salaria! - FUNDEB aos P「ofissionais da Educacきo Bdsica da

Rede Municipa! de Ensino, COmO medida excepcional e transit6ria destinada a promover o

mprimento do disposto no a巾go 212-A′ inciso Xl′ da Constituicao Fede「al′ fo=ancado em

血ica votac箸oJ Sendo aprovado po「 todos os presentes; Considerando que o Veto n9.

01/2021 do Poder Executivo, VerSando sobre veto parcial da Lei Complementar ng. 119/21,

foi soIicitado novamente as Comiss訃o deしEGISLACÅo, 」USTICA E REDACÅo, Comissfo

FINANCAS, ORCAMENTOS E日SCAしIZACÅo e a comiss着o DE EDUCACÅo, SAl)DE, ASS.

SOC!AL, SEGURANCA P血eリCA E D峠E町OS HLIMANOS para que se ma面festassem or蚕!叩ente

quanto aos pareceres sobre a materia′
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Sendo emitido PARECERES FAVO EIS por todas
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as comiss6es; O Veto n9. 01/2021 do Poder Executivo, que disp6e sobre veto parcial da Lei

CompIementar ng. 119/21, fof Iancad読m r高ca votacao, Sendo aprovado por todos os

presentes. N約haven O Preside巾e ÅGUIN」帥膿O, SuSPendeu os trabalhos

POr lO (dez) minutos para que fosse lavrada a pr球ente ata声P6s紗licitou a mim, lsamara


