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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS 

Rua João Gustavo da Silva, 129 – (75) 3312-1741. 

Cruz das Almas – Bahia 

   PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA  

04 DE MAIO DE 2020 

 

          MATERIAL DO EXPEDIENTE: 

1. Oficio GP nº 16/2020 – Executivo Municipal – Referente a apresentação da 

prestação de contas da prefeitura municipal, relativos ao exercício de 2019. 

2. Oficio GP nº 18/2020 – Executivo Municipal –Informa a retificação ELEMENTO 

DE DESPESA Decreto de nº 08, de 17 de abril de 2020, encaminhado mediante 

MENSAGEM DE Nº 100, de 22 de abril de 2020. 

3. Projeto de Lei de Nº 84/2020 – Executivo Municipal - Autoriza a abertura de 

Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 1.613.653,37 (um milhão seiscentos 

e treze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), para 

inclusão de dotação no orçamento de 2020 e dá outras providencias. ” 

4. Projeto de Lei de Nº 87/2020 – Executivo Municipal - Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentarias para o exercício de 2021, e dá outras providências. 

5. Oficio de nº 01/2020 – Vereador  Paulo Moraes - Presidente da Comissão de 

Obras - Solicita ao Executivo que nos Projetos de Lei 82;83;84 de 13 de fevereiro 

de 2020 onde consta obras e serviços de engenharia deveria ser anexados 

documentos técnicos como segue, levantamento: estudos de viabilidade técnica e 

financeira, pareceres, considerações do impacto ambiental, considerações 

fundiárias, e estudos preliminares e pelo menos um valor estimado segundo o custo 

por m2, por exemplo, com a finalidade de emitir de pareceres.  

6. Projeto de Lei de Nº 11/2020 – Vereador Renan da Silva Gonçalves- Dispõe 

isentar parcialmente o pagamento do imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

os munícipes de Cruz das Almas-BA e dá outras previdências. 

7. Projeto de Lei de Nº 015/2020 – Vereador Renan da Silva Gonçalves - Dispõe 

sobre isentar 180 dias de pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS), as pessoas 

físicas ou jurídicas de Cruz das Almas – BA, em período de restrição à 

movimentação e contato pelo motivo da Pandemia do Covid – 19 (Corona Vírus) e 

dá outras providências. 

8. 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. 
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9. 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. 

10. 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. 

11. 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 covid-19 no IPER e esclarecimentos sobre 

informações divulgada pela SESAB em 27 de abril de 2020. 

12.  Indicação Nº 229/2020- Vereadoras Camila Moura Teixeira Costa e Maria José 

Cedraz Silva de Oliveira - indicam ao Executivo Municipal, que envie a esta Casa 

um Projeto de Lei que isente os tributos de ISS e renovação dos prestadores de 

serviços como: taxista, permissionários dos mercados municipais e feirante para o 

ano 2020, isenção de IPTU para aqueles que pagam até R$ 150,00 prorrogação do 

pagamento da cota única com desconto até 30/06/2020. Indicamos também a 

realização de tratativas com as instituições financeiras para os servidores municipais 

que possuírem empréstimos consignados possam aderir a suspensão dos pagamentos 

por seis meses.  

13. Indicação Nº 230/2020- Vereador Paulo Cesar Santana Moraes- Indica ao 

Executivo Municipal que envie para a Câmara Municipal um Projeto de Lei ciando 

benefícios as pessoas carentes, mototaxistas, barraqueiros feirantes e outros que por 

motivo da pandemia do COVID – 19 ficaram impossibilitados de trabalhar, findo 

sem recursos para o sustento de suas famílias e honrar com seus compromissos 

financeiros. 

14. Indicação Nº 231/2020- Vereador Josenir de Andrade Rodrigues- Indica ao 

executivo municipal, através da Secretaria municipal de Assistência Social, o  

Cadastramento e distribuição de vale gás, para os moradores dos Conjuntos Minha 

Casa Minha Vida – MCMV (Tesoura, Embira e Pumba) em nosso município. 

15. Indicação Nº 232/2020- Vereador Josenir de Andrade Rodrigues- Indica ao 

executivo municipal, através da Secretaria municipal de Trabalho e Assistência 

Social, que forneça um kit (Álcool em gel e máscaras), para moradores dos 

Conjuntos Minha Casa Minha Vida – MCMV (Tesoura, Embira e Pumba) em nosso 

município. 
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16. 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. 

17. 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. 

18. 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 v alor 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. 

19. 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”. 

20. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento 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. 

21. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento 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. 

22. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento 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.  

23. Moção de Pesar – Vereador Renan da Silva Gonçalves - Pelo falecimento da Sra. 

Maria Lúcia Machado, ocorrido no dia 22 de abril do ano em curso, que residia no 

bairro Santa Cruz. 

24. Moção de Pesar – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa - Pelo falecimento 

da Diaconisa Edith Evangelista Bastos, ocorrido no dia 12 de abril de 2020. 
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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 covid-19 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 

80/2020- 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. 

10. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento 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. 

11. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento 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.  

                      

                                 Sala das Sessões, 04 de maio de 2020. 

 

                    
Renan da Silva Gonçalves                                       Carlos José B. Borges  

                   Presidente                                                                    1º Secretário  

 

 

 


