
-.

CA]T,IARA
MUNIGPAL
DOW

PROJETO DE LEI MUNICIPAL NO 25, OE27 DE OUTUBRO DE 2020.
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EMENTA: Convalida e consolída a
Resolução no 1812020, de 4 de fevereiro
de 2020, onde fixa os subsídios dos
vereadores, prefeito, vice-prefeito e
secretários do município de Paudalho
para o período de202112024 e dá outras
providências.
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A MESA DIRETORA DA CÂNAENE MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PAUDALHO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica
Municipal e pelo Regimento lnterno da Casa, em atenção ao que leciona o inciso
V, do artigo 29, da Constituição Federal, submete à apreciação do Plenário o
seguinte Projeto de Lei:

Art. ío. Convalida e consolida a Resolução no 1812020, de 4 de fevereiro de
2020, onde fixa os subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários
do município de Paudalho para o período de 202112024, conforme quadro:

§ 10. Fixa em R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa
centavos) os subsídios dos Vereadores.

§ 20. Fixa em R$ 25.998,32, (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e
oito reais e trinta e dois centavos) o subsídio do Prefeito.

§ 30. Fixa em R$ 12.999,16 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais
e dezesseis reais) o subsídio do vice-Prefeito.

§ 40. Fixa em R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa
centavos) os subsídios dos secretários municipais.

Att.20. Os subsídios de que trata os parágrafos 10; 2o; 3o e 40, será aplicada na
legislatura 202112024, conforme preconiza o lnciso Vl e Vll, do art. 29 - LOM, o
lnciso Xl, do art. 37o - CF.

Art. 30. As despesas referentes à execução da presente Lei correrâo por conta
dos recursos orçamentários da própria Câmara Municipal e do Poder Executivo
Municipal.

Art.40. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
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AÉ. 5o. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessôes da Câmara Munici pal do

/l,Wt )lrru"u úr,,,t,ç/ Z' Secretário

V

Justificativa

Este projeto de lei tem por finalidade convalidar e consolidar a Resolução no

1812020, que trata dos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e
secretários municipais.
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AUTOR: MESA DIRETORA
PARECER AO PROJETO DE LEI NO 25I2O2O

Ementa: Convalida e consolida a Resolução no

1812020, de 4 de fevereiro de2A2A, onde fixa os
subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito
e secretários do munícípio de Paudalho para o
período de202112024 e dá outras providências..

I- RELATÓNIO

A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Paudalho, encaminhou o prqeto de lei no

2512020, cuja leitura foi realizada na sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2020,
em regime de urgência/urgentíssima.

II - DA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE

O presente projeto de lei, aqui falando, é totalmente constitucional e legal sendo uma
das vastas funções da Mesa Diretora é propor proletos de lei, e que a mesma não fere
nenhum artigo da Lei Orgânica Municipal:

'Art. 45 - Á iniciotivo dos Projetos de Lei cobe o:

III - lÂeso Executivo do Câmaro;

ilr - voTo

Em face do exposto, o projeto de leí, reveste-se de boa forma e
constitucionalidade legal, jurídico e de boa técnica legislativa e, no mérito, também deve
ser acolhido.

Por isso, voto pela sua APROVAÇÃO.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2020

Monteiro da Silva - Relator

Rua João Alfredo, 100 - centro
E-ma il : contato@camarapa udalho.pe.gov.br
55.825.000 - PAUDALHO - PERNAMBUCO

Fone (81) 3636-1306
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RESULTADo DA vornçÃo Do RELArónto Do RELAToR

PAREcER DA coMtssÃo

A Comissão de Justiça e Redação, em sessão realizada no dia 3 de dezembro de
2020, transcrita em livro de ata específico, opinou unanimemente, - pela
constitucionalidade, juricidade e técnica legislativa e, no mérito, pela APROVAÇAO ao
projeto de lei no 2512A20, de autoria da Mesa Diretora.

Estiveram presentes os Senhores Vereadores:

Edson Carlos da Silva
Presidente

d1- J-<-^
Monteiro da Silva

Relator

I Gomes de
Membro

Rua João Alfredo, 100 - centro
E-ma il : contato@camarapa udalho.pe.gov.br
55.825-OOO - PAUDALHO - PERNAMBUCO

Fone (81) 3636-1306
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N" 25, DÉ 27 DE OUTUBRO DE 2020.

EMENTA: Convalida e consolida a
Resolução no 1812020, de 4 de fevereiro
de 2020, onde fixa os subsídios dos
vereadores, prefeito, vice-prefeito e
secretários do município de Paudalho
para o período de202112024 e dá outras
providências.

A Câmara Municipal do Paudalho, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Regimento lnterno desta Casa legislativa e, art. 30o, Inciso Vll, da LOM,
submeteu a apreciação dos demais vereadores o presente projeto de lei, em
uma única discussão e votação de autoria da Mesa Diretora.

Art. ío. Convalida e consolida a Resolução no 1812020, de 4 de fevereiro de
2020, onde fixa os subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários
do município de Paudalho para o período de 202112024, conforme quadro:

§ 10. Fixa em R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa
centavos) os subsídios dos Vereadores.

§ 20. Fixa em R$ 25.998,32, (vinte e cinco mil, novecentos e noventa

Plenário da Câmara Municipal do Paudalho
Em, 9 de dezembro de 202A
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Oficio No.89/2020

Exmo,Sr. Prefeito de Paudalho

Marcello Fuchs Campos Gouveia
Nesta

Paudalho, 09 de dezembro de 2020.

Venho através deste, comunicar a Vossa Excelência que o Projeto de Lei no.251202A

de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Paudalho, foi apresentado e Aprovado
por Unanimidade em única discussão e votação na 22 Reunião Ordinária do 8o,Período
Legislativo realizada no dia 09 de dezembro de 2020.

Vale ressaltar que a Redação Final no.3712020 da Comissão de Constituiçã0,
Justiça e Redação ao referido Projeto de Lei acima mencionado, foi apresentada e Aprovada
por Unanimidade na 224 Reunião Ordinária do 80. Período Legislativo realizada no dia 09 de
dezembro de2020, a qual segue em anexo.

Respeitosamente,

Ana Paula Rosa Henriques Araújo
Assessora Legislativa
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N" 25, DE27 DE OUTUBRO DE2O2O.
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EMENTA: ConvaÍída e consolida a
Resolução no 1812020, de 4 de fevereiro
de 2020, onde fixa os subsídios dos
vereadores, prefeito, vice-prefeito e
secretários do município de Paudalho
para o período de 2021 12024 e dá outras
providências.
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A Câmara Municipal do Paudalho, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Regimento lnterno desta Casa legislativa e, art. 30o, lnciso Vll, da LOM,
submeteu a apreciação dos demais vereadores o presente projeto de lei, em
uma única discussão e votação de autoria da Mesa Diretora.

Art. 1o. Convalida e consolida a Resolução no 1812020, de 4 de fevereiro de
2020, onde fixa os subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários
do município de Paudalho para o período de 202112024, anforme quadro:

§ 10. Fixa em R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa

centavos) os subsídios dos Vereadores.

§ 20. Fixa em R$ 25.998,32, (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e
oito reais e trinta e dois centavos) o subsídio do Prefeito.

§ 30. Fixa em R$ 12.999,16 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais
e dezesseis reais) o subsídio do vice-Prefeito.

§ 40. Fixa em R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa
centavos) os subsídios dos secretários municipais.

AÉ. 20. Os subsídios de que trata os parágrafos 10; 2o;3o e 40, será aplicada na

legislatura 202112024, conforme preconiza o lnciso VI e Vll, do art. 29 - LOM, o
lnciso Xl, do art. 37o - CF.

Art. 3o. As despesas referentes à execução da presente Lei correrão por conta

dos recursos orçamentários da própria Câmara Municipal e do Poder Executivo
Municipal.

AÉ.40. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,

UT
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AÉ. 5o. Revogam-se as disposições em contrário.
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Plenário da Câmara Municipal do Paudalho
Em, 9 de dezembro de 2020
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Ata da 22a Reunião Ordinária do 80 Período Legislativo da 464 Legislatura
da Câmara Municipal do Paudalho, em 09 de dezembro de 2024.

Aos 09(nove) diasdo mês de dezembro do ana de 2024, ás 09:AAh no
Salão Nobre da Câmara Municipal do Paudalha-PE, sê reuniram em
Sessão Ordinária soó a Presidência do Vereador Josimar Feneira
Cavalcanti, presenÍes os Vereadores:Antonio Cândido Feneira
Júnior,Gustavo Monteiro da Silva, Josimar Ferreira Cavalcanti, Luiz
Carlos ltiachado, Manoel Gomes de Melo e Miqueas Maximo Correia.
O Presidente deu por aberta a pimeira parte da Sessão, invocou a
proteção de Deus, agradeceu a presença dos senhores VereadoÍes e
demais munícipes presentes.Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente convidou o Vereador frlliqueas Ma»<imo Correia para assumír a
primeira secretaria e o Vereador Luiz Carlos Machado para assumir a
segunda secretaia e autoizou o primeiro secretário a fazer a chamada de
presença constatando a falta dos Vereadores:Albertino Estevão de
Oliveira Junior, Cosme Fredertco Cruz Albino de Souza, Edson Carlos
da Silva, Heristow Rounyely Angão Vieira, Etelminio Justino da
Sítva Josué José da SíIva e Lucio Flávio Phaelante da Câmara
Lima,Em seguida o Presidente autorizau o segundo secretáio para fazer a
leitura da Ata da 2la(vigésima primeira) Sessáo Ordinária do oitavo
Período Legislativo realizada em 02 de dezembro de 2020.Dando
cantinuidade o Presidente autorizou o pimeiro secretáio a fazer a leitura

da expediente do dia do qual constou o seguinte:Leitura das Leis
Itfrunicipaís.'Leí no. 969it2020 de autoria do Poder Executivo Municipal-
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a abir Credito Adicional Especial no
Orçamento Municipal; ê dá outras prcvidências. Lei no.97A/2020 de
autoria do Poder *ecutivo MunicipahEmenta:Denomina nome de Rua

Ortando da Sitva, localizado na Butanha, no BaÍno Tancredo Neves e dá

outras providências.Parecer no.24/2020 da Comíssão de Constituição,
Justiça e Redaç ão aa Projeto de Lei no.25/2020 de autoria da Mesa
Diretora da Câmara Municipal do Paudalho-Ementa:Convalida e

consolida a Resalução no.l8/2020, de 4 de fevereiro de 202A, onde fxa os
subsídrbs dos vereadores, prefeitos, vice-prefeito e secreÍános do

Rua João Alfredo, 100 - centro
E-mail: contato@camarapaudalho.pe.gov.br
55.825{OO _ PAUDALHO - PERNAMBUCO

Fone (81) 3636-1306
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município de Paudalho para o período de 2A21/2024 e dá outras
prcvidencras. Parecer no.25/2020 da Comíssáo de Constituição, Justiça
e Redação ao Projeto de Lei no.26/2020 de autorta da Mesa Diretora da
Câmara lúunicipal do Paudalho-Ementa:Autoriza o desmembramento
das SecreÍan'as Municipais de Tuismo da de Cultura e dá outras
prcvidencias. Prcjeto de Lei no. 25/2020 de autorta da Mesa Diretora da
Câmara Munlcipal do Paudalho-Ementa:Convalida e consolida a
Resoluçãa no.1ü2020, de 4 de fevereiro de 2020, onde fixa os subsídios
dos vereadotes, prefuitos, vice-prefeito e secrefános do município de
Paudalho para o período de 2021/2024 e dá outras providencias. Projeto
de Lei no.26/2020 de autorta da [tfiesa Diretora da Câmara lllunicipal do
Paudalhoãmenta:Autoriza o desmembramento das Secreúanãs
MunicipaLs de Turismo da de Cultun e dá outras providencias.Prajeto de
Resolução no.06/2A20 da Comissão de Orçamento, Finanças e
Desenyolvimento EconômiceEmenta:Aprova o Parccer Prévio do
Tribunal de Conúas do Eshdo de Pemambuco para Reieitar a
Prestação de Conúas do ex-prefeito, Sr.José Pereira de Araúio,
relativo ao exercício financeiro de 2016. Redação Final no.36/2020 da
Comíssão de Constituição, Justiça e Redação ao Proieto de Lei
no.23/2020 de autoria do Vereador Josimar Feneira Cavalcanti-
Ementa:Denomina name de ruas na localidade da Vila do Monte das
Oliveiras e dá outras providências.Em seguida o Presidente anunciou que

as Leís MunicipaÍs n19ô9, 970, seguirão parc publicação.Os Pareceres
no.2il2020 e 26/202A da Comíssão de Constftuição, Justiça e Redação
aos Projeúos de Lei no. 25 e 26i2020 de autoria da lllesa Diretora da
Câmara frlunicipal .do Paudalho, seguirão pan arquivamento. Nâo

havendo Vereador inscrito para fazer uso da tibuna, o Prcsidente
antecipou a Ordem do Dia.Dando continuidade aos trabalhos o Prcsidente
anunciou que a composição da Mesa dos Trabalhos será mantida e em

seguida autorizou o primeiro secretáio a fazer a chamada de presença

para início dos tnbalhos da Odem do Dia, onde foi constatada a falta dos
Vereadorcsálbertino Estevão,Cosme Frúertco Cruz Atbino de Souza,
Edson Carlos, Etelmínio Justino, HertsÍplw Aragão, Josué José da
Silva e Lúcio Flávio Phaelante da Câmara Lima.Em seguida o
Presidente Colocou a Ata da 2la(vigésima primeira) Sessão Ordinárta
do oilava pertodo Legislativo da 46a Lqislatun da Câmara Municipal
do Paudalho realizada no dia 02 de dezembro de 2020, em discussão,

Rua João Alfredo, 1(X) - centro
E-mail : contato@camara pa udalho. pe.gov. br
55.825.000 - PAUDALHO - PERNAMBUCO

Fone (81) 3636-1306
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em votação-Aprovada por unanimidade em única discussão e
votação -Redação Final no.36/2020 da Comrssáo de Constituição,
Justiça e Redação ao Frojeto de Lei no.23/2020 de autoria do Vereador
Josimar Ferreira cavalcanti-Ementa:Denomina nome de ruas na
localidade da Vila do Monte das Oliveiras e dá outras providêncras-
Aprovada por Unanimidade em única discussão e votação. prajeto de
Lei no- 25/2020 de autorta da Mesa Direton da Câmara Municipal do
PaudalhçEmenta:Convatida e consolida a Reso/ução no.lg/Z7z7, de 4 de
fevereiro de 2020, onde frxa os suôsídios dos vereadores, prefeitos, vice-
prefeito e secreÍános do município de Paudatho para o período de
2021/2024 e dá outras providencras-Aprovado por Unanimidade em
única discussão e voÚação.Projeto de Lei no.26/2020 de autoria da
Mesa Diretara da Câmara Municipat do Paudalho-Ementa:Autoriza o
desmembramento das Secre taias Municipars de Turismo da de Cultura e
dá outras providencras-Aprovado por Unanimidade em única discussão
e votação-O Presidente anunciou que por não haver quorum suficiente o
Projeto de Resolução no.a6/2020 da comissão de orçamento,
Finanças e Desenvolvimento Econômico-Ementa:Aprova o parecer
Prévio do Tribunal de ConÍas do Estado de Pernamhuco para Rejeitar
a Prestação de conúas do ex-prefeito, sr,José pereira de Aiaújo,
relativo ao exercício frnanceiro de 2016, será retirado de paita.
Redação Final no.sr/2020 da comssã o de constituição, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei no. 25fl020 de autorta da litesa Direto',a da
Câmara lúunicipal da paudatho-Ementa:Çon_Ualida e çwwtida a
Reso/uçâo no.18/2020, de 4 de fevereiro de 2020, onde fixa os suôsídíos
dos vereadotes, prefeitos, vice-prefeito e secretários do município de
Paudalho para o período de 2021/2024 e da outras providencms-
Aprovada por Unanirnidade em única discussão e voüação. Redação
Final no.38/2020 da connissão de Constituição, Justiça e Redação ao
Projeto de Lei na.26/2020 de autoria da Mesa Diretora da Câmara
Municipal do Paudalho-Ementa:Autoiza o desmembramento das
Secretaias Municipars de Turismo da de Cultura e dá outras providencras-
Aprovada por Unanimidade em única discussão e votação.Não houve
explicação Pessoal sobre a matéria em pauta.Não havendo mais matérias
a serem discutidas, o Presidente deu por encenada a Sessâ o Ordinária,
marcando para a prÓxima quarta-feira dia 16 de dezembro do ano de 2O2O
ás 09h, presencial a próx'ima Sessão no Satão Nobre da Câmara Municipat

Rua João Alfredo, 100 - centro
E-ma il: contato@camarapa udalho. pe.gov.br
55.825-OOO - PAUDALHO - PERNAMEUCO

Fone (81) 3636-1306
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do Paudatho. E para constar foi lavrada a presente Ata a qual após ser lida
e discutida yai assjn ada pelo Presídente da Mesa dos trabalhos.
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CNPJ: 08.860.1 8l/0001-38

Oficio No.93/2020

Paudalho, 30 de dezembro de 2020.

Exmo.Sr.Prefeito de Paudalho
Marcello Fuchs Campos Gouveia
Nesta

Assunto: Lei Promulgada no.975/2020

Cumprimentando-o, cordialmente, servimo-nos do presente para remeter a Vossa
Exa. Senhor Prefeito a Lei Municipal n0.975/2020, promulgada pelo Exmo.Senhor Presidente da
Câmara Municipal do Paudalho, em conformidade com o lnciso XV, do art.23 do Regimento
lntemo e, lnciso lV, do art, 41, da LOM.

Respeitosamente,

Ana Paula Rosa ues Araújo
Assessora Legislativa
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LEI NO 975, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

EMENTA: Convalida e consolida a
Resolução no 1812020, de 4 de fevereiro de
2020, onde fixa os subsídios dos vereadores,
prefeito, vice-prefeito e secretários do
município de Paudalho para o período de
202112024 e dá outras providências.

O presidente da Câmara Municipal do Paudalho, no uso de suas

atribuições que lhe confere o lnciso XV, do art.23, do Regimento lnterno e, lnciso
lV, do ar1. 41, da LOM, resolve promulgar a seguinte lei:

Art. ío. Convalida e consolida a Resolução no 1812020, de 4 de fevereiro de

2020, onde fixa os subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários

do município de Paudalho para o período de 202112024, conforme quadro:

§ ío. Fixa em R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa

centavos) os subsídios dos Vereadores.

§ 20. Fixa em R$ 25.998,32, (vinte e cinco mil, noveCentOS e nOventa e

oito reais e trinta e dois centavos) o subsídio do Prefeito.

§ 30. Fixa em R$ 12.999,16 (doze mil, novecentos e noventa e nove

reais e dezesseis reais) o subsídio do vice-Prefeito'

§ 40. Fixa em R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa

centavos) os subsídios dos secretários municipais'

AÍt.20. Os subsídios de que trata os parágrafos 10; 2o',30 e 4o, será aplicada na

legislatura 2021t2O24, conforme preconiza o lnciso Vl e Vll, do art. 29 - LOM, o

lnciso Xl, do art. 37o - CF.

Art. 30. As despesas referentes à execução da presente Lei correrão por conta

dos recursos orçamentários da propria Câmara Municipal e do Poder Executivo

Municipal.

Art. 40. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicaSo,

Art. 5o. Revogam-se as disposições em contrário'
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