PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Rua João Gustavo da Silva, 129 – (75) 3312-1741.
Cruz das Almas – Bahia
PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA
11 DE MAIO DE 2020

MATERIAL DO EXPEDIENTE:
1. Oficio de nº 09/2020- Vereador Osvaldo da Paz (líder do Governo) - Encaminhando os
documentos solicitados no oficio de nº 01/2020 de autoria do vereador Paulo Moraes (presidente
da Comissão de Obras), referente aos Projetos de Lei de Nº 82, 83 e 84/2020 de autoria do
Executivo Municipal.
2. Projeto de Lei de Nº 14/2020 – Vereador Renan da Silva Gonçalves – Dispõe sobre isentar 180
dias de pagamento da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (COSIP) os munícipes de
Cruz das Almas – BA, em período de restrição à movimentação e contato pelo motivo da Pandemia
Covid-19(Corona Vírus) e dá outras providências.
3. Emenda Modificativa de Nº 04/2020 ao Projeto de Lei de nº 83/2020 (Executivo Municipal) Vereador Paulo Moraes e Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira - Modifica o Art.
1°, Atividade, Elementos 1102 e Total da atividade, que passa ater a seguinte redação: PROJETO:
1102 Construção de anexo na UPA para Atendimento Pediátrico com recepção, sala de triagem,
sala de espera, brinquedoteca, consultório, sala de medicação e sala de observação com 04 leitos.
Elementos: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO: 832.560,09.
4. Indicação Nº 233/2020- Vereador Roberto Gertrudes Peixoto - Indica ao Executivo Municipal,
que utilize os recursos previstos para realização do São João, seja revertido em cestas básicas para
famílias carentes do Munícipio durante a pandemia.
5. Indicação Nº 239/2020- Vereador Roberto Gertrudes Peixoto - Indica ao Poder Legislativo
Municipal, que avalie a possibilidade de realizar o teste de covid-19, em todos os vereadores e
funcionários da Casa.
6. Indicação Nº 234/2020- Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Indica ao Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias, instalações de
ponto de lavagem de mão (pias e reservatórios de água), na Praça Senador Temístocles e em bairros
que existem credenciários bancários em nosso município.
7. Indicação Nº 235/2020- Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Indica ao Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias, instalações de
sanitários químicos masculino e feminino e adaptados para pessoas com necessidades especiais na
Praça Senador Temístocles e em bairros que existem credenciários bancário em nosso município.
8. Indicação Nº 237/2020- Vereadora Camila Moura Teixeira Costa – Indica ao Executivo
Municipal, que auxilie os trabalhadores dos Transportes Escolares com distribuição de cestas
básicas e/ou programa de transferência de renda municipal, com tem sido realizado por municípios
vizinhos.
9. Indicação Nº 238/2020- Vereadora Camila Moura Teixeira Costa - Indica ao Executivo
Municipal, que auxilie os artistas locais, grupos e bandas com incentivos financeiros para
realização de Lives, através das redes sociais no período junino, o que auxiliaria também, músicos,
técnicos de som, técnico de iluminação, roadies, entre outros profissionais envolvidos no
backstage de um show.
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10. Indicação Nº 241/2020- Vereador Thiago Chagas da Silva Santos - Indica a Prefeitura de Cruz
das Almas, que aproveite a estrutura que seria utilizada para os preparativos na ornamentação do
São João de 2020, em especial, das máquinas de costura e matéria-prima para a fabricação de
máscaras, jalecos e outros materiais de proteção. Que posteriormente deverão ser fornecidos aos
profissionais de saúde da cidade, aos demais profissionais que estão atuando nos trabalhos de
prevenção a pandemia, bem como, a população em geral que também necessita de proteção.
11. Indicação Nº 243/2020- Vereador Thiago Chagas da Silva Santos- Indica a Prefeitura
Municipal que instale túnel para desinfecção contra o Coronavírus neste município.
12. Moção de Aplausos e Congratulações – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa - Ao
forrozeiro João Fonseca Gomes Júnior, Forrojão, pela significativa ajuda na organização da fila da
agência da Caixa Econômica Federal no dia 30 de abril de 2020.
ORDEM DIA:

1. Requerimento de nº 11/2020 - Vereador Paulo Cesar Santana Moraes – Requer da Secretária de
Saúde do Município, a Sra. Aline Pires que encaminhe a esta Casa Legislativa, informações acerca
de quais as medidas que estão sendo tomadas para o enfrentamento da pandemia do corona vírus 19
em nosso município, a exemplo da aquisição de equipamentos, medicamento e ambulâncias UTI,
disponibilidade de leitos e profissionais na área da saúde.
2. Requerimento de nº 12/2020 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Requer ao Executivo
Municipal, que encaminhe à esta Casa Legislativa os nomes e endereços dos beneficiários, que
receberam alimentos (cestas básicas) totalizando, 21 toneladas que foram distribuídas no município
de Cruz das Almas, conforme está publicado nas mídias institucionais do governo municipal.
3. Requerimento de nº 13/2020 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues – Requer do Executivo
Municipal, através do Conselho Municipal de Saúde de Cruz das Almas, na pessoa da presidente Sra.
Acidailza Fernandes Mascarenhas, informações a esta Casa Legislativa, através de nosso mandato,
quais as medidas adotadas por esse colegiado que representa o controle social demandado pela
população, referente ao controle e fiscalização dos repasses ao executivo municipal, dos entes
federados (Governo Estadual e Governo Federal), para combate ao COVID-19 em nosso município.
4. Requerimento de nº 14/2020 – Vereador Roberto Gertrudes Peixoto - Requer o comparecimento
da Sra. Aline Pires, Secretária Municipal de Saúde, para prestar informações sobre as ações de
enfrentamento da pandemia do novo corona vírus e implantação da unidade de referência ao covid19 no IPER e esclarecimentos sobre informações divulgada pela SESAB em 27 de \abril de 2020.
5. Parecer Favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei de nº 80/2020
– Executivo Municipal - Autoriza o Executivo Municipal a celebrar Termos de Convênios,
Consórcios e Contratos, com o Governo Federal, Governo Estadual, órgãos e/ou Entidades Estatais,
Federais, Municipais, Paraestatais, Autárquicas, Filantrópicas de Fins Assistências, na forma que
indica e dá outras providências.
6. Parecer Favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei de nº 82/2020
– Executivo Municipal- Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial até o valor de R$
1.236.779,22 (um milhão e duzentos e trinta e seis mil e setecentos e setenta e nove reais e vinte e
dois centavos), para inclusão de dotações no orçamento de 2020 e dá outras providencias.
7. Parecer Favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei de nº 83/2020
– Executivo Municipal- Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial até o valor de R$
1.914.884,73 (Um milhão, novecentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e
três centavos), para inclusão de dotações no orçamento de 2020 e dá outras providências.
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8. Parecer Favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei de
nº08/2020- Josenir de Andrade Rodrigues- Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de
Álcool em gel antisséptico nos estabelecimentos bancários, similares (Lotérica e Correspondentes
Bancários), bares, restaurantes e Similares, no Município de Cruz das Almas e dá outras
providencias”.
9. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei de nº 80/2020Executivo Municipal - Autoriza o Executivo Municipal a celebrar Termos de Convênios, Consórcios
e Contratos, com o Governo Federal, Governo Estadual, órgãos e/ou Entidades Estatais, Federais,
Municipais, Paraestatais, Autárquicas, Filantrópicas de Fins Assistências, na forma que indica e dá
outras providências.
10. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei de nº 82/2020Executivo Municipal - Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial até o valor de R$
1.236.779,22 (um milhão e duzentos e trinta e seis mil e setecentos e setenta e nove reais e vinte e
dois centavos), para inclusão de dotações no orçamento de 2020 e dá outras providencias.
11. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei de nº 83/2020Executivo Municipal - Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial até o valor de R$
1.914.884,73 (Um milhão, novecentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e
três centavos), para inclusão de dotações no orçamento de 2020 e dá outras providências.
12. Moção de Aplausos e Congratulações – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa - Ao forrozeiro
João Fonseca Gomes Júnior, Forrojão, pela significativa ajuda na organização da fila da agência da
Caixa Econômica Federal no dia 30 de abril de 2020.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2020.

Renan da Silva Gonçalves
Presidente

Carlos José B. Borges
1º Secretário
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