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RESOLUçAO No 18, DE 4 DE FEVERETRO DE 2020

Ementa: Reajusta a renumeração
dos Vereadores, do Prefeito, do vice-
Prefeito e dos secretários municipais para
a legislatura 202112024 e estabelece
outras providências.

A Câmara Municipal do Paudalho, no uso de suas atribuiÉes que lhe confere o art.
'í0o, lnciso lVdo Regimento lnterno e o art. 40o, lnciso Vl da LOM, faz saber que o Plenário
APROVOU e Íica promulgada a seguinte Resolução:

Art. 1o. Fixa em R$ í 0. I 28,90 (dez mil, cento e vinte ê oito reais e noventa centavos)
a renumeração dos Vereadores.

Art. 2o. Fixa em R$ 25.998,32, (vinte e cinco mil, novecêntos e noventa e oito reais
e trinta e dois centavos) a renumeração do Prefeito.

Art. 30. Fixa em R$ '12.999,16 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e
dezesseis reais) a renumeração do vice-Prefeito.

Art. 40. Fixa em R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa centavos)
a renumeração dos secretários municipais.

Art. 50. A renumeraçáo de que trata os art. 10 2o; 30 e 40, será aplicada na legislatura
202112024, conforme preconiza o lnciso Vl, do art. 29 - LOM, o lnciso Xl, do art. 37o -

Art. 60. As despesas referentes à execução da presente Lei correrão por conta dos
recursos orçamentários da própria Câmara Municipal e do Poder Executivo Municipal.

Plenário da Câmara Munici ldoP dalho
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Art. 7o. Esta Lei enlra em vigor na data de sua publicaçáo.
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cÂruaRn MUNIctPAL Do PAUDALHo

Rua João Alfredo, 100 - Centro - Paudalho - PE

CEP: 55.825-000 - Fone: (81) 3636.1306

CNPi : 08.860.181/0001-38

PAITECER IURIDICO

Paudalho (PE), 14 de novembro cle 2019

Assunto. Projeto de Resolução n' 01t2019.

AUIOT, MESA DIRETORA DA CÂ'úARA MUNICIPAL DO PAUDALHC)

EMENIA: "REAJUSTA A REMUNERAÇÂO DOS VEREADORES, DO

PREFEITO, DO VICE.PREFEITC} E DOS SECRETÁRIOS TUUruICIPAIS PARA
A LEGISLATU RA 2021 12024 E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÉNCIAS'',

I"RELATORIO

A Mesa Diretora da Cârnara iVlr-rnrcipal do Paudalho apresentoLr projeto de
resolução que: "REAJUSTA A i{[liluNERAÇÃO DoS \"/E ]ÉADORES. DO
PREFEITO, DO VICE-PREFEITC E DOS SECRETARIOS I\4UNICIPAIS PARA
A LEGISLATURA2O2lI2O24 E ESIABELECE OUTRAS PROVIDENCIAS

cà !n icipatío P!udalhu PI
el Earros de oli|/ei

0A8 /PE ti,105
Pro(uÍsdoÍ [o0l!l lv()
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CÂMARA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Rua João Alfredo, 100 - Centro - Paudalho -'PE

CEP: 55.825-000 - Fone: (81) 3636.1306

CN Pl : 08.860. L81/0001-38

ll- DA INCOSTITUCIONALIDADE E LEGALIDx\DE

C i-iroleto acima menciorrado : !eç;al e constitucional, pots r: lrlesillo está de

acordo com o artigo 29', inclsos'./ e:',,/l da Constituição Fedetal

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos,
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará' atendidos os
principios estabelecidos nesta Constituição, na Constituiçào do
respectivo Estado ê os seguintes preceitos:

V - subsidios do Preíeito. do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fixados por lei de irriciativa da Câmara Municipal, observado o
que dispõem os arb.37, Xl, 39, § 4", 150, ll, 153, lll, e 153' § 20, l; (Redaçàú

dada pe la Emenda constituc. iorr a de 19981

Vl - o subsidio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras
Municipais em cada legislatura paia a subseqüente, observado o que

r no 'l 9,

dispõê esta
respectiva L

ConstituiÇão, observados os
ei Orgânica e os seguintes limi

critérios
tes máxim

estabelecidos na
OS: edaçáo dada

peta Emenda Constitucig!.ê] !- 2:;_de ?000)

a) em Municípios de ate (lez mil habitantes, o sub
Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsid
Estaduais: ( lnciuído ge la Emer,d;; (;cnstrtucional no 25

srdio máxrmo dos
io dos Deputados
.t': ;,

b) em MunicÍpios de dez rnil e um a cinqüenta mil habi.antes. o subsidio
máximo dos Vereadores corresoonderá a trinta por cento do subsidio dos
Deputados Estaduais; (n:lui'rr I '-',1 i]ll.l:,ldê-Ç-on§![q!.]pii.l I -1-. 1r; - -L'-1

c) em Municípios de cinqr,ienta mil e um a cem nril habitântes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do
subsidio dos Deputados Estaouais; lnc luido ela Emerroa Constitucional
no 25, de 2000)

d) em Municípios de cem m,i e um a trêzentos nril habiianles. o subsidio
máximo dos Vereadores corresporrdera a cinqüenta por cerlto do sr-rbsidio dos
Deputados Estaduais; (.bç.1u1..,'r; :! r.É Ir t.rrro-a Constit!Çljl aI I :'.' 'le ':Qi-rr-1t

Paudalho . PE0iàm
aÍr0§ de Oliveira Sá

OAB IPE
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CÂMARA MUN!CIPAL DO PAUDALHO

Rua João Alfredo, 10O - Centro - Paudalho - PE

CEP: 55.825-Cr00 - Fone: (81) 3636.1306

CNPJ : 08.860. 181/0001-38

le um a quinhentos lllll hãbrtantes. oe) em Municipios de trezenios mt

subsidio máximo dos !'ereario:es co

subsidio dos Deputados EstãrlL,.rls. ' 'i ,

=1€,;!ll-q_]

rresponderá a sessêiltâ
:o pela Er1r,, r :-,-

por cento do

rll-coNcLUSÃO

Por estas razÕes acima mencionadas, o projeto de resclucão n'01/2019 da

MesaDiretoradaCâmaraMunicipaldoPaudalhoSeenc,f,ntrarevestidoda
londiçao de legalidarle e constitucionalidade' opinando assitn essa

procuiadoria legislativa pela r\PFIOVAÇAO do projeto de lei

E o parecer, salvo melhor e sJber:!'|ro luizo das comissÕes e plenário desta

Casa Legislativa.

f)emMunicípiosdernaisdequinhentosmilhabitantes,osubsidtomáximo
dosVereadorescorresponderáasetentaecincoporcentodosubsidiodos
óãprtrOo. Estaduais, fllcluitl-u:ela!De!.ldê-Q-Qnitllt-r-:'c'rl'1':' =- ''i J'r-'-'

/
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coilrssÃo DE coNsTtTUtçÃO, JUSTTÇA E REDAÇÃO

REDAçÃO FTNAL No 65/2O1s

PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA NO 01, DE 9 DE SETEMBRO dC 2O19

Ementa: Reajusta a renumeraçáo dos
Vereadores, do Prefeito, do vice-Prefeito e dos
secrelários municipais para a legislatura
202112024 e estabelece outÍas providências.

Aít. ío. Fixa em R$ í0.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa centavos) a
renumeraçáo dos Vereadores.

AÍt. 2o. Fixa em R$ 25.998,32, (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta
e dois centavos) a renumeraçáo do Prefeito.

Plenário da Câmara Municipal do Paudalho
Em, í 2 de dezembro de 201 I

à=-

A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Paudalho, no uso de suas atribui@es legais,
com base no Art. '10, inciso lX, do Regimenlo lnterno e Art. 40, inciso Vl, da LOM, aprova:

Í

Gustavo Monteiro da Silva
Relator

Rua .loão Alfredo, 100 - centro
E-ma il: contato@ camara pauda lho. pe.gov.br

55.825.000 - PAUDALHO - PERNAMBUCO

Fone (81) 3636-1306

1



'1.

iarutann
§MJruIüPAL
DE FtrJDAil{CI

tttptcnÇÃo No 56 /20í9
GABINETE DO VEREADOR MIQUEIAS MAXIMO

O presidente da CoMiSSÁC COruSrtrUtçÃO JUSrrÇA r ReOnçÃO oa
câmara Municipal do Paudalho, no uso de suas alribuiçôes legais que trretonfere
o lnciso v, do art. 47o do Regimento lnterno da câmará Municlpar do paudalho:

, lNDlcA, compor como lrrrembros da comissão conrissão constituição
Justiça e Redaçáo, relativo ao PROJETO DE LEI N. OttZOlg Of AUfOnnbO
VER JOSIMAR CAVALCANT'

EMENTA: Reaiusia a rerrruneraçào
dos vereadores, do prefeito, do vice
prefeito e dos secretários municipais
para a legislatura 202112C24 e
estabelece outras provtdérrcras.

ReÍator - Heristow Hounieiiv Araoáo

Membro -Cosme Frederico Cruz Albino

Suplente - Gustavo Monteiro

Câmara Municipal do paudalho,22 de Novenrbro de 2019

(
IQ IAS M MO CORREIA
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Ementa: Reajusta a renumeraçáo dos Vereadores,
do Prefeito, do vice.Prefeito e dos secÍetários
municipais paê a legíslatura 202112024 e
estabelece outÍas pÍovidências.

PROJETO DE RESOLUÇÂO DA MESA DIRETORA NO 01, DE 9 DE SETEMBRO dE 2019

Câmara Mu rclp aldoPau{alnc'PÊn
0

Aprova

d
de

c riT

o'\ v úrr.- \^^r.*n-, € .19(\^*) êc-t6,.r.,
A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Paudalho, no uso de suas atribuiçôes legais, com

base no Arl. 10, inciso lX, do Regimento lntemo e Art. 40, inciso Vl, da LOM, aprova:

Art. 1o. Fixs em R$ 10.128,90 (dez mil, cento e ünte e oito reais e noventa cenlavos) a

renumeraçáo dos Vereadores.

Art. 20. Fixa em R$ 25.998,32, (vinte e cinco mil, novecéntos e noventa e oito Íeais e trinta

ê dois centavos) a renumeraÉo do Prefeito.

Arl. 30. Fixa em R$ 12.999,16 (doze mil, novecenlos e noventa e nove reais e dezesseis

reais) a renumeraçáo do vice-Prefeito.

Art.40. Fixa em R$ 10.'128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa centavos) a

renumeraçáo dos secretários municipais.

Art. 50. A renumeraçáo de que trata os aÍt. 'lo; 20; 30 e 40, será aplicada na legislatura

2O21t2024, conforme preconiza o lnciso Vl, do aÍt. 29 - LOM, o lnciso Xl, do art. 37o -

AÍt. 60. As despesas referentes à execuçáo da presenle Lei correráo por conta dos

recursos oÍçamentários da própria Câmara Municipal e do Poder Executivo Municipal.

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na dala de sua publicaÉo.

Sala das Reunióes da Câmara Municipal do Paudalho

Di

co

osr rtet avalcanti
Presidente

Souza

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

Fone (81) 3636-1306
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/ Mi{ueas Máximo Coneia

20 secretário
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1

Cosme
1o §ecretário
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PROJETO Oe ReSOIUçÃO DA MESA DTRETORA No 0í, DE I DE SETEMBRO de 2019

Ementa: Reajusta a renumeração dos Vereadores,
do PÍefeito, do vice-Prefeito e dos secretários
municipais para a legislatura 202112024 e
estabelece outras providências.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Paudalho, no uso de suas atribuiçóes legais, com
base no Art. 10, inciso lX, do Regimento lnterno e Art. 40, inciso Vl, da LOM, aprova:

Art. 10. Fixa em R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa centavos) a
renumeraÉo dos Vereadores.

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

Art. 30. Fixa em R$ 12.999,16 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e dezesseis
reais) a renumeraçáo do vrce-Prefeito.

Art. 40. Fixa em R$ 10.128,90 (dez mil, cênto e vinte e oito reâis e noventa centavos) a
renumeração dos secÍetários municipais.

Art.50. A renumeÍaÉo de que trâta os art. '1o; 20; 30 e 40, será aplicada na legislatura
202112024, conforme preconiza o lnciso Vl, do art. 29 - LOM, o lnciso Xl, do art. 37o -

Arl. 60. As despesas referentes à execuçáo da presenle Lei coneráo por conta dos
recuÍsos orçamentários da própria Câmara Municipal e do Poder Executivo Municipal.

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.

Sala das Reunióes da Câmara Municipal do Paudalho

Di

Cavalcanti
Presidente

J

/[ot-^o Lurv^"^
río Correia

I
e uza

Rua João Alfredo, 100 - centro
E-mail: contato@camara pa uda lho. pe.gov. br
55.825-0OO - PAUDALHO - PERNAMBUCO

Fone (81) 3636-1306

1

Cosme
10 secptário , 20 secrêtário
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Ata da 2a Reunião ordinária do 70 Período Legislati''ro da 464 Legislatura

da Câmara Municipal do Paudalho , em 12 de fevereiro de 2020.

Aos 12 ídose) dras do mês de fevereiro do ano de 2020, ás

15:00h no Satão Nobre da Câmara Municipaldo Paudalho-PE, se reuniram

em Sessão Ordinária sob a Prcsidência do Vereador Josimar Ferreira
cavalcanti, presenÍes os vereadores: Alberlino Estevão de oliveira
Junior, Antonio Cândido Ferreira Júnior, Edscn Carlos da Silva,

Etetminio Jusüno da Silva, Gustavo Monteiro da Silva, Heristow

Rounyely Aragão Vieira, Josué José da Silva, Josimar Ferreira

Cavalcanti, Lúcio Flávio Phaelante da Câmara Lima, Luiz Carlos
Machado e Manoel Gomes de Melo. o Presidente deu por aberta a
pimeira pafte da Sessão, convocou a proteção de Deus' agradeceu a

presença dos senhores Vereadores e demais mun;cipes presentes' Em

seguida o Presidente convidou o Vereador Miqueas Maximo para assumir

a primeira secretaria e o Vereador Antonio Cândido Ferreira Júnior para

assumir a segunda secretaria e autorizou o primeiro secrctáio para fazer a

chamada de presença constatando a fatta do Vereador: Cosme Frederico

cruz Albino de souza. Em seguida o Presidente autorizou o segundo

secretário a fazer a leitura da Ata da 1"(primeira,) sessáo ordinária do

sétímo Período Legistativo realizada em 12 de fevereiro de 2020.

Dando continuidade o Presidente autorizou o Primeiro Secretário a fazer a

teitura do expediente do dia do qual constou o seguinte: oficio
no.0843/2019 da Gerencia Executiva da caixa Economica Federal ao

Presidente da cântara Municipat do Paudaiho, Josimar Ferreira

Cavalcanti, referente ao Contrato de Repasse celebrado entre o Município

de Paudalho e a caixa Econômica Federal.Decreto Legislativo
no.18/2020 de autoria do Poder Legislativo Municipal-Ementa: Dispõe

sobre a concessão de Título de cidadão Hor;orifico e dá outras

providencias.Decreto no..1t2/2020 de autoria do Poder Executivo

Municipat-Ementa:Dispoe sobre regulamentaçáa no âmbito da

administração direta e indireta do município de Paudalho-PE, da Lei

municipat g2g/2019, de 13 de novembro de 2019, que institui a bolsa
de incentivo aos medalhisfas de olimpíadas municipais-BlÚOM, no

âmbito do município de dá outras providencias. Proieto de Lei

Rua João Alfredo, 100 - centro
E-mail: contato@camarapaudalho.pe.gov.br
55.8]5.OOO - PAUDALHO - PERNAMBUCO

Fone (81)3636-1306
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no.31/2020 de autoria do Poder Executivo.Ementa:Altera do arligo 5o ao

80, da Lei no.507/20}t1 e estabelece a caracterizaçao do excepcional

rnteresse pÚblico e dá outras providências' Proieto de Lei no'01/2-020 de

autoria do Poder Executivo-Ementa: Modifica o §2o.do aftigo 48 da Lei

municipal no.899/2019 sobre a remuneração mensal dos conselheiros

tutetaies do município de paudalho e dá outras providencias. Proieto de

Lei n".02/2020 de autoria do Poder Executivo-Ementa:Autoriza o Poder

Executivo a abrir Credito Adicional Especia! no Orçamento Municipal e dá

iutras providencias.Redaçãc Final no'70/2019 da Comissão de

Constituição, Justiça e Redação ao Proieto de Lei no'35/2019 de

autoria do Poder Executivo-Ementa- Dlspões sobre a criação do

consetho Municipat de Potíticas Pubticas de iuventude de Paudalho-cMJP

edáoutrasprovidencias'Resoluçãon..17/202hdeautoriadaMesa
Diretora-Ementa: "Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de contas do

Estado de Pernambuco, Com Ressalva, a Prestação de Contas do Ex'

Prefeito,Sr.JoséPereiradeAraújo,relativaaoexercíciofinanceirode
2014.Resolução no.18//2020 de autoria da Mesa Diretora'

Ementa:ReajustaatenumeraçãodosVereadores'doPrefeito'doVice-
Prefeito"dosSeclefánosMunicipaisparaalegislatura202l/2024e
estabelece outras providências.Não havendo vereacor inscrito para uso da

tribuna,oPresidenteantecipouaordemdoDia.aPresidenteanunciou
que os Decretos de no.18/2020; 1112020; as Resoiuções no'17/2020 e

iatzozo, seguirão para publicação.oficio no 0843/219 seguirá para

arquivamentõ.Proieto de Lei no'01/2020 e no'02l2020 de autoria do

Poder Executivo Municipal, seguirão para as co''ni'ssÕes competentes O

presidente autoizou primeiro secretário a fazer a chantada de Presença

onde foi constatada a fatta do verea,Jor Cosme Frederico.Em seguida o

PresidentecolocouaAtadaía(primeira)Sessãoordináriadosétimo
período Legislativo da 46a Legislatura da Câmara Municipal do

baudalho realizada no dia 3 de fevereiro de 201 9' em discussão' em

votação-Aprovada por Unanimidade em única discussão e

votaçao.eroieto de Lei n'.31/2020 de autoria do Poder Executivo'

Ementa: Aliera do artigo 50 ao 8", da Lei no.507/2001 e estabelece a

caracterização do excef,cional interesse público e dá outras providôncias'

iprovado' por lJnanimidade na primeira díscussáo e votação.

deaaçao Final n'.70/2019 da Comissão de Constituição' Justiça e
2
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Redação ao Proieto de Lei no.35/2019 de autoria do Poder Executivo'

emeÃta_Dispões sobre a criação da conselho Municipal de PolÍticas

Púbticas de juventude de Paudatho-cMJP e dá outras providencias-

Aprovada poi unanimidade em única discussão e votação.Náo houve

expticação pessoa/ as matérias em pauta. Não havu'ndo mais matérias a

serem âlscutrdas, o Presidente convidou Vereadores e demais munícipes

presentes para participar da atdiéncia Publica no dia 14 de fevereiro ás th
no salão Nobre desÍa casa Legistativa, para Revisão da Lei orgânica

Municipa!. Em seguida deu por encerrada a sessão ordinária, marcando

para a proxima quafta-feira dia 19 de fevereiro do ano de 2020 ás 15h, a

próxima sessão no sa/ão Nahre da câmara Municipai do Paudalho.E para
'constar 

foi lavrada a presente Ata a qual após ser lida e discutida vai

asslnada Pelos membros da Mesa'

)
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Ata da 22a Reunião Ordinária do 60 Período Legislativo da 464 Legislatura

da Câmara Municipal do Paudalho, em 11 de dezembro de 2019'

Aos 11 (onze) diasdo mês de dezembro do ano de 2019, ás

15:00h no Salão Nobre da Câmara Municipal do Paudalho-PE, se reuniram

em Sessâo Ordinária sob a Presidência do Vereador Josimar Ferreira
Cavalcanti, presenfes os Vereadores:Albertino Estevão de Oliveira
Junior, Antonio Cândido Ferreira Júnior, Edson Carlos da Silva,
Etetminio Justino da Silva, Gustavo Monteiro da Silva, Josué José da

Silva, Josimar Ferrelra Catalcanfr, Lúcio Flávio Phaelante da Câmara
Lima, Manoel Gomes de Melo e Miqueas Maximo Coneia- O Prcsidente

deu por aberta a primeira parÍe da Sessâo, invocou a prcteção de Deus,

agradeceu a presença dos senhores Vereadores e demais munícipes
presenÍes. Em seguida o Presidente convidou o Vereador Miqueas
Maximo Correia para assumir a primeira secretaria e o Vercador Antonio
Cândido Feneira Júnior para assumir a segunda secretaiA e autoizou o
primeiro secrctário para fazer a chamada de presença constatando a falta

dos Vereadores.' Cosrne hedeico Cruz Albino de Souza, Heristow
Rounyely Aragáo Vieira e Luiz Carlos Machado. Em seguida o

Presidente autorizou O segundo Secretáio a fazer a leitura da Ata da

21a(vigésima prtneira) Sessáo Ordinária do SexÚo Período Legislativo
realizada em 04 de dezembro de 2019. Dando continuidade o Presidente

autorizou o Pimeiro Secretário a fazer a leitura do expediente do dia do

qual constou o seguinte: lndicação no12A2O19 de autoria do Gabinete

do vereador Luiz cartos Machado, solicitando ao Exmo.sr.Prefeito do

Município do Paudalho, Marcello Fuchs Campos Gouveia, extensivo á

Secretaia Municipat de Desenvolvimento Urbano e Agráio deste

Município a instatação da estrutura dos poços atÍesianos feitos por meio

dessa secretaria na área rural deste município.Proieto de Emenda

lmpositiva no.01/2019 e no.02/2019 de autoria do Gabinete do vereador
Josimar Ferreira cavalcanti ao Proieto de Lei no.33/2019 de autoria
do Poder Executivo Municipal'Ementa: Emenda Modificativa aos

elementos do anexo 06 da natureza da despesa do Poder Executivo
autoria doMunicipat.Proieto de Decreto Legislaüvo no.02/2019 de

/,, Rua João Alfredo, 1oo - centro , \,l? ,,Tll$â:":",r^i"il"."f8"ll:Xl,"f;i;:,i, 'y' l
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Gabinete do Vereador Josimar Ferreira Cavalcanti-Ementa: Dispõe
sobre a Concessâo de título de cidadão honorifico, e dá outras
providências. Projeto de Decreto Legislativo no.03/2019 de autoria do
Gabinete do Vereador Miqueias Maximo Correia-Ementa: Dispõe sobre
a Concessâo de título de cidadão honorifico, e dá outras providências.
Projeto de Emenda de Redação no.01/2019 de autoria da Mesa
Diretora-Ementa:Altera a redação do inciso I do aftigo 30 da Lei
no.890/2019, ao Projeto de Lei no.34/2019 de autoia do Poder Executivo
Municipal.Prcjeto de Lei no.32/2019 de autoria do Poder Executivo
Municipal(PPA)-Ementa: Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para
o período 201il2021, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras
providências. Projeto de Lei no.39/2019 de autorta do Poder Executivo
Municipal(LOA)-Ementa: Estima a Receita e fixa a Daspesa do Município
para o exercÍcio financeiro de 2020.Projeto de Lel no.34â0.79 de autoria
do Poder Escecutivo Municipal-Ementa:Altera o inciso I do aft.3o da Lei

no.890/2019 que dispõe sobre a criação do Programa Tutor lnstitucional
de Bolsas pam a Educação Básica no âmbito da Secretaia Municipal de
Educação do Municípig de Paudalho.Proieto de Ld no.35/2019 de autoria
do fuder ác*utivo ülunicipal-Enanla: DispÍe sobra a ciação do
Conselho Municipal de PolÍticas Públicas de Juventude de Paudalho-
CMJP e dá outras prwidências. Proieto de Lei no.36/2o19 de autoria do
Poder Executivo llunicipal-Êmenta: Ratifica o Prctúo de lntenções e

autoriza o /ngresso do Município de Paudalho no Consórcio lntermunicipal
de Desenvolvimento Regional de Pemambuco-CONIEER e dá outras
providências.Projeto de Lei no.37/2019 dc autoria do Po&r Executivo
Municipal-Ementa: Ntera a Estrutun Administrativa do Poder Executivo
M u n ici pal, fix ad a pel a Lei M u nicipal no. 8CI920 1 7, no. 827 /20 1 8, no. 89 3/20 1 9

e dá outras providências.Portaria no.205/2019 de autoría do Gabinete da
Presidência da Câmara Municipal do Paudalho-Ementa: Determina a

inclusão na Ordem do Dia, o Proieto de Emenda de Redação no.01/2019,
de autoia da Mesa Diretora e o Projeto de Lei no.34/2019 de autoia do
Poder Executivo Municipal. Poftaria no.206/2019 de autoria do Gabinete
da Presidência da Câmara Municipal do Paudalho-Ementa: Determina
a inclusão, na Ordem do Dia, o Proieto de Lei n".35/2019, do Poder
Executivo Municipal.Poftarta no.207/2019 de autoria do Gabinete da -
Presidência da Câmara Municipal do Paudatho-Ementa: Determina a .*< [

?+-/
i _ Rud João Alfredo, 100 - centro ' '{v 'rT",!,T[":","^i,"fi1f3"]Í:xff;,11:i' .- : rJ=
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inclusão, na Ordem do Dia, o Projeto de Lei no.36/2019, do Poder
Executivo Municipal.Portaria n1208/2019 de autoria do Gabinete da
Presidência da Câmara Municipal do Paudalho-Ementa: Determina a
inclusão, na Ordem do Dia, o Projeto de Lei no.37/2019, do Poder
Executivo Municipal.Redação Final no.61/2019 da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei no.23/2019 de
autoria do Poder Executivo Municipal-Ementa:Autoiza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Municipal e dá
outra providências.Redação Final no.62/2019 da Comissáo de
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei no.30/2019 de
autoria do Poder Executivo Municipal-Ementa:lnstitui o auxilio
financeiro a atletas e equipes que representem o município de Paudalho
em competições esportivas oficiais.E Premiação em competição local
promovida Na a administração pública municipal, e dá outras
providências.Requerimento no.01/2019 de autoria do Gabinete do
Vereador Lúcio Flávio Phaelante da Câmara Lima, rquer
arquivamento do Projeto de Lei no.06/2019 de ssa autoria-
Emenb:Dispõe sobrc a lnstituição da "Brigada Maria da Penha" no
Município de Paudalha,O Presidente anunciou qua a indicação
no.126/2019 de autorla do Gabinete do Vereador Luiz Carlos Machado
será encaminhada as autoridades competentes; Projeto de Decreto
Legislaüvo no.O2/2019 de autoria do Gabinete do Vereador Josimar
Ferreira Cavalcanti, será encaminhado as comissões competentes;
Projeto de D*rcto Legislativo no.O3/2019 de autoria do Gabinete do
Vereador Hiqueias Maxlmo Correia, será encaminhado a comr'ssão
mlsta especial;'as Portpqlas n".20Ü2019; no.2$/2019; no.2072019 e
no.208/2019, todas de autoria da 'Presídência desta Casa Legislativa,
seguirão para arquivamento; Requerimento no.01/2019 de autoria do
Gabinete do Vereador Lúcio Flávio Phaelante da Câmara Lima-
Deferido. Em seguida o Presidente convidou o Vereador Cosme
Frederico Cruz Albino de Souza para fazer parte do Plenário e anunciou
que por não haver Vereador inscrito para fazer uso da Tibuna, antecipará
a Ordem do Dia.O Vereador Gustavo Monteiro da Silva, solicitou ao
Presidente que incluísse na Ordem do Dia com despensa de Pareceres
das Comlssões Técnicas e Competenfes, o Projeto de Resolugão _
no.01/2019 de autoria da Mesa Diretora-Ementa-Reaiusta remuneraÇão ..."'
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dos Vereadores, do Prefeito, do Vice'Prefeito e dos Secretários Municipais
para Legistatura 2021/2024 e dá outras providencias. Em seguida o

Presidente convidou o Vereador Cosme Frederico Cruz Albino de Souza
para assumir a pimeira secretaria e o Vereador Migueas Maximo Coneia
para assumir a segunda secretaia e autorizou o primeiro secretáio para

fazer a chamada de presença constatando a falta dos Vereadores:

Heristow Rounyely Aragão Vieira e Luiz Carlos Machado. Em seguida

o Presidente colocou a Ata da 2ía(vigésima primeira) Sessão Ordinária
do sexto período Legislativo da 46" Legislatura da Câmara Municipal
do Paudalho realizada no dia 04 de dezembro de 20í9, em discussão,
em votação-Aprovada por Unanimidade em única discussão e

votação.Redação Hnat ne.6l/2019 da Conússão & Constituição'
Justiça e Redação ao Proieto de Lei no.23/2019 de autoria do Poder
Executivo ltunicipd-Ementa: Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito

Adicionat Especial no orçamento Municipal; e dá outra providências-

Aprovado por 09 (nove) voÍos a favor e 01 (um) conlra em única

discussão e votação.Redação Final no.62/2019 da Comtbsão de
Constituição, Justiça e Redação ao Proieto de Leí no.30/2019 de

autoria do Mer Executlvo llunlcipal-Ementa:lnstitui o auxilio

financeirc a atletas e equipes que rpresentem o municipio de Paudalho

em competições esporlivas oficlais.E Premiação em competição local

promovida pela a administnação pública mwicipal, e dá outras

providências-Aprovado por Unanimidadg em única discussão e
votaçâo.Projeto de Emenda de Redação no.01/2019 de autoria da

Mesa Diretora-Ementa:Alten a redação do inciso I do artigo 30 da Lei

no.890/2019, ao Projeto de Lei n".34f2.019 de autoria do Poder Executivo

Municipat.o vereador LÚcio Flâvio Phaelante da câmara Lima fez

referência a Emenda de Redação no.01/2019.Em seguida o Presidente

colocou a Projeto de Emenda de Redação no.01/2019 de autoria da

Mesa Diretora em votação'Aprovado por Unanimidade em única
dÍscussão e votação.Proieto de Lei no.32/2019 de autoria do Poder

Executivo Municipat(PPA)-Ementa: Dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual para o período 2018/2021, para o exercício financeiro de 2020 e

dá outras providências-Aprovado por 09 (nove) votos a favor e O1 (um)

contra na segunda discussão e votaçâo.Proieto de Lei no.33/2019 de
stimaaReceitaefixautoria do Poder Executivo Municipal'Ementa: E

/ - Rua João Alfredo, lOO - centro
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a Despesa do MunicÍpio para o exercÍcio financeiro de 2020 e dá outras
providências-Aprovado por 10 (dez) votos a favor e 01 (um) contra na
segunda discussão e votação. Projeto de Lei no.34/2019 de autoria do
Poder F-lrecuüvo Municipal-Ementa:Altera o inciso I do art.3o da Lei
n".890/2019 que dispõe a criação do Programa Tutor lnstitucional de
Bolsas para a Educação Básica no âmbito, da Secretaia Municipal de
Educação do Município de Paudalho. O Vereador Lúcio Flávio pediu Vista
do Projeto de Lei no.34/2019 de autoia do Poder Executivo Municipal. O
refeido pedido de vista foi releitado por 17(sete) voÍos a favor e 03(três)
votos contra.Em seguida o Presidente colocou o Projdo de Lei
no.3tU2019 de aúorta do Poder Executivo Municipal an votação-
Aprovado por 09 (nove) voúos a hvor e 01 (um) cürfia na primeira
discussão e votaçào.Projeto de Lei no.35/2019 de autorla do Poder
Executivo Municipal-Ementa: Dispõe sobre a ciação do Conselho
Municipal de Políticas Públicas de Juventude de PaudalhyCMJP e dá
outras providências-Aprovado por Unanimidade na primeira discussão
e votação.Projeto de Lei no.36/2019 de autoria do Poder Etrer,uüvo
Municipal-Émenta:Ratifrca o Protocolo de lntenções e autoria o /ngresso
do Município de Paudalho no Consórcio lntemunicipal de
Desenvolvimento Regional de Parnambuco-CON/DER e dá outras
providências-Aprovado por Unanimidade em única discussão e
votaçáo.Projeto de Lei no.372019 de autoria do Poder Executivo
MunicipahEmenúa: Attera a Estrutura Administrativa do Poder Executivo
M unicipal, fixada pela Lei M un icipal no. 809f201 7, no.827/201 8, no. 893201 9
e dá outras providênaias.O Vereador Antonio Càndldo Ferreira Júnior ,

fez referência ao Projeto de Lei acina m*neionado. O Vereador Lúcio
Flávio fez referência ao Projeto de Lei no.36 e 37/20'19 de autoia do Poder
Executivo e em seguida pediu vista do Projeto no.372019 do Poder
Executivo. O Presidente anunciou que o referido Projeto de Lei no.37/2019
de autoia do Poder Executivo Municipal, está em Regime de Urgência
Urgentíssima e que por essa razão o pedido de vista não será aceito. Em
seguida o Presidente colocou o refeido Projeto de Lei no.37/2019 de
autorta do Poder Executivo Municipal em votação-Aprovado por 09
(nove) votos a favor e 01 (um) contra em única discussão e votação.
Proleto de Resolução no.0í120í9 de autoria da Mesa Diretor*Enenta-
Reajusta rcmunenção dos Vereadorcs, do Prcfeito, do Vice-PrcfetÍo e dos 
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SecpÍános Municipais para Legislatura 2021D024 e dá outras
providencias-Aprovado por 09 (nove) votos a favor e 01 (um) conÍra
em única discussão e votação. Os Vereadores Edson Carlos, Lúcio
Flávio e Antonio Candido, fizeram uso da palavra. De acordo com a
Resolução de no.0U2ü4 a fala dos respectivos Vereadores e demals
oradores constam em gravação de 'áudio 

arquivado na Secretaria
Legislativa da Câmara Municipal do Paudalho.Não havendo mais matérias
a serem discutidas, o Presidente encerrou a Sessâo Ordinária marcando
para a proxima quafta-feira dia 18 de dezembro do corrente ano ás 15h, a
proxima Sessâo no Salão Nobre da Câmara Municipal do Paudalho. E
para constar foi lavnda a presente Ata a qual após ser lida e discutida vai
assrnada pelos membros da Mesa.
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