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MATÉRIAS APROVADAS NA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
2020, EM 07/07/2020.

x

PROJETO DE LEI Nº007/2020 (Redação Final), de autoria do Ver. Vitor Fábio
Torres Homem, pela Comissão de Constituição, legislação, justiça,
redação de leis e defesa dos direitos humanos, pelo qual “Dispõe sobre a
criação do Conselho municipal de desenvolvimento econômico - CONDEC e dá
outras providências”. Aprovado em única discussão na ordem do dia
07/07/2020 unanimidade.

x

PROJETO DE LEI Nº012/2020 (Redação Final) de autoria do Senhor Prefeito
Municipal, pela Comissão de Constituição, legislação, justiça, redação de
leis e defesa dos direitos humanos, pelo qual “Dispõe sobre o Pan plano de
cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos, a gente comunitário de
saúde e agente de combate às endemias da administração direta, autárquica, e
fundacional integrantes do poder executivo do município de cana vieiras Bahia,
estabelece perspectivas de desenvolvimento funcional;Institui novos padrões
de vencimento e dá outras providências”. Aprovado em única discussão por
unanimidade na Ordem do dia em 07/07/2020.

x

PROJETO DE LEI Nº024/2020 (Redação Final), de autoria do Senhor Prefeito
Municipal, pela Comissão de Constituição legislação, justiça, relação de
leis e defesa dos direitos humanos, pelo qual “Dispõe sobre adoção de
medidas excepcionais, no âmbito do município de cana vieiras em face da
situação de emergência e do estado de calamidade pública decorrente da
pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) E dá outras providências”.
Aprovado em única discussão na ordem do dia de 07/07/2020 aprovado por
unanimidade.

x

EMENDA MODIFICATIVA Nº002/2020, pela Comissão permanente de
finanças, orçamento, tributos, obras, contas e serviços públicos ao
Projeto de Lei Nº007/2020, de autoria do vereador Victor Fabio Torres
homem, pelo qual “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento econômico - CONDEC e dá outras providências“. Aprovado
por unanimidade na ordem do dia da sessão 07/07/2020.

x

EMENDA SUPRESSIVA Nº001/2020, pela Comissão permanente de
finanças, orçamento, tributos, obras, contas e serviços públicos ao
Projeto de Lei número 007/2020, de autoria do Ver. Victor Fabio Torres
homem, “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento
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econômico traço com o Dec e dar os providências”. Aprovado por unanimidade
na Ordem do dia da sessão 07/07/2020.
x

EMENDA MODIFICATIVA Nº001/2020, pela Comissão de Constituição
legislação, justiça, redação de leis e defesa dos direitos humanos ao
Projeto de Lei Nº007/2020, de autoria do vereador Victor Fabio Torres
homem, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico - CONDEC e dá outras providências“. Aprovado
por unanimidade na ordem do dia da sessão07/07/2020C

x

EMENDA ADITIVA N°001/2020, pela Comissão de desenvolvimento
sustentável, meio ambiente, pecuária, Indústria Comércio e Turismo a
Projeto de Lei nº007/2020, de autoria do vereador Victor Fábio Torres
homens, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico - CONDEC e dá outras providências“. Aprovado
por unanimidade na ordem do dia da sessão07/07/2020.

x

EMENDA MODIFICATIVA N°001/2020 pela Comissão de Constituição
legislação justiça e redação de leis e defesa dos direitos humanos ao
Projeto de Lei número 012/2020, De autoria do Prefeito Municipal, pelo qual
“Dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores
públicos, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias da
administração direta, autárquica, e fundacional Integrantes do poder executivo
do município de canavieiras-Ba, estabelece perspectivas de desenvolvimento
funcional; instituir novos padrões de vencimento e dá outras providências”.
Aprovado por unanimidade na ordem do dia 07/07/2020.

x

EMENDA SUPRESSIVA Nº001/2020, pela Comissão de Constituição,
legislação, justiça, redação de lei de defesa dos direitos humanos ao
projeto de Lei número 012/2020, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual
“Dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores
públicos, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias da
administração direta,Autárquica, e fundacional Integrantes do poder executivo
do município de cana vieiras Bahia, estabelece perspectivas de
desenvolvimento funcional; institui novos padrões de vencimento das
providências”. Aprovado por unanimidade na ordem do dia 07/07/2020.

x

EMENDA ADITIVA Nº001/2020 ao Projeto de Lei Nº012/2020 Pela Comissão
de Constituição, legislação, justiça, redação de leis e defesa dos direitos
humanos ao Projeto de Lei Nº012/2020, de autoria do Prefeito Municipal,
Pelo qual “Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e remuneração dos
servidores públicos, agente comunitário de saúde e agente de combate às
endemias da administração direta,Autárquica, e fundacional Integrantes do
poder executivo do município de cana vieiras Bahia, estabelece perspectivas
de desenvolvimento funcional; institui novos padrões de vencimento das
providências”. Aprovado por unanimidade na ordem do dia 07/07/2020.
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x

PARECER EM CONJUNTO das Comissões de finanças, orçamento,
tributos, contas e serviços públicos; e de saúde pública, saneamento
básico, seguridade previdência ao Projeto de Lei número 012/2020, de
autoria do Prefeito Municipal “Dispõe sobre o plano de cargos, carreira, e
Remuneração dos servidores públicos, agente comunitário de saúde e agente
de combate às endemias da administração direta, autárquica, e fundacional
integrante do poder executivo do município de Canavieiras-BA, Estabelece
perspectiva de desenvolvimento funcional; instituindo novos padrões de
vencimento e dá outras providências”. Aprovado em única discussão na ordem
do dia da sessão de 07/07/2020 por unanimidade.

x

EMENDA MODIFICATIVA N°001/2020 EM CONJUNTO, das Comissões de
Constituição, legislação, justiça, redação de leis e defesa dos direitos
humanos; e de finanças, orçamento, tributos, obras, contas e serviços
públicos ao Projeto de Lei Nº024/2020, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal “Dispõe sobre adoção de medidas excepcionais no âmbito do
município de Canavieiras em face Da situação de emergência e do estado de
calamidade pública decorrentes da pandemia do novo coronavírus (Sachs traço
cove dois) e dá outras providências”.Aprovado por unanimidade na ordem do
dia da sessão 07/07/2020.

x

EMENDA ADITIVA N°001/2020, EM CONJUNTO, das Comissões de
Constituição, legislação, justiça, redação de leis e defesa dos direitos
humanos; e de finanças, orçamento, tributos, obras, contas e serviços
públicos ao projeto de Lei nº024/2020, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal “Dispõe sobre adoção de medidas excepcionais no âmbito do
município de Canavieiras em face Da situação de emergência e do estado de
calamidade pública decorrentes da pandemia do novo coronavírus (Sachs traço
cove dois) e dá outras providências”.Aprovado por unanimidade na ordem do
dia da sessão 07/07/2020.

x

EMENDA SUPRESSIVA N°001/2020, EM CONJUNTO, das Comissões de
Constituição, legislação, justiça, redação de leis e defesa dos direitos
humanos; e de finanças, orçamento, tributos, obras, contas e serviços
públicos ao projeto de Lei nº024/2020, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal “Dispõe sobre adoção de medidas excepcionais no âmbito do
município de Canavieiras em face Da situação de emergência e do estado de
calamidade pública decorrentes da pandemia do novo coronavírus (Sachs traço
cove dois) e dá outras providências”.Aprovado por unanimidade na ordem do
dia da sessão 07/07/2020.

x

EMENDA ADITIVA N°002/2020 pela Comissão de desenvolvimento
sustentável, meio ambiente, pecuária, Indústria Comércio e Turismo ao
Projeto de Lei nº036/2019, de autoria do Prefeito Municipal, que “Altera o
artigo 5º da Lei Municipal Nº531, de 29 de dezembro de 1997 e dá outras
providências“. Aprovado por unanimidade na ordem do dia da sessão
07/07/2020.
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x

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N°041/2020, de autoria do Ver. Ricardo
Saturnino Dantas, pelo qual “Solicito o senhor prefeito municipal, através da
secretaria competente para que seja efetuada aquisição de respiradores
(ventiladores pulmonares) destinados ao combate a COVID-19”.

x

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N°042/2020, de autoria do Ver. Tiago Loureiro
Martins Medrado, pelo qual “Solicita o chefe do poder executivo municipal,
adoção de providências, no sentido de proceder a manutenção da praça da
avenida Beira Mar, Praia da Costa”.

x

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N°041/2020, de autoria do Ver. Tiago Loureiro
Martins Medrado, pelo qual “Solicita ao chefe do poder executivo responde
esse pau, adoção de providências, no sentido de Patrol lá e em cascalhar a
transa Ouricana, no trecho entre o público e o bambu lascado”.

x

REQUERIMENTO N°028/2020, de autoria do Ver. Tiago Loureiro Martins
Medrado, pelo qual “Requer o poder executivo municipal que informe as
razões pela qual não responde os requerimentos 26/17,44/17,48/17
57/17h52/18, todos relacionados a guia de recolhimento do FGTS e de
informações a previdência social”.

x

REQUERIMENTO N°029/2020, de autoria do Ver. Vitor Fábio Torres Homem,
pelo qual “Requer, depois de ouvido o plenário, convite a presidente do
Conselho municipal de cultura, senhoras santina Maria Gonçalves, para
explanar sobre a lei Aldir Blanc que ir a seus desdobramentos na comunidade
cultural”.

x

REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do Ver. Cleonildo Santos Tibúrcio,
sobre suspensão das sessões presenciais, diante do aumento do número de
casos de COVID-19 por 15 dias. Aprovado por unanimidade.

x

REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do Ver. Diego dias de Jesus, sobre
realizar sessão extraordinária, logo após esta, para aprovação dos PLS, Cujas
Emendas serão aprovadas nesta sessão. Aprovado por unanimidade.
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MATÉRIAS REJEITADAS NA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
2020, EM 07/07/2020.

x

PARECER EM SEPARADO, de componentes da Comissão permanente de
finanças, orçamento, tributos, obras, contas e serviços públicos e de
componentes da comissão permanente de saúde pública, saneamento
básico, seguridade e Previdência ao Projeto de Lei N°012/2020 de autoria
do Prefeito Municipal, Pelo qual “Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e
remuneração dos servidores públicos, agente comunitário de saúde e agente
de combate às endemias da administração direta,Autárquica, e fundacional
Integrantes do poder executivo do município de cana vieiras Bahia, estabelece
perspectivas de desenvolvimento funcional; institui novos padrões de
vencimento das providências”. Rejeitado em única discussão na ordem do
dia da sessão de 07/07/2020 por 6x4 votos.

x

EMENDA MODIFICATIVA N°012/2020, em separado de componentes da
Comissão permanente de finanças, orçamento, tributos, obras, contas e
serviços públicos e de componentes da Comissão permanente de saúde
pública, saneamento básico, seguridade e Previdência ao Projeto de Lei
N°012/2020 de autoria do Prefeito Municipal, Pelo qual “Dispõe sobre o plano
de cargos e carreiras e remuneração dos servidores públicos, agente
comunitário de saúde e agente de combate às endemias da administração
direta,Autárquica, e fundacional Integrantes do poder executivo do município de
cana vieiras Bahia, estabelece perspectivas de desenvolvimento funcional;
institui novos padrões de vencimento das providências”. Rejeitado em única
discussão na ordem do dia da sessão de 07/07/2020 por 6x4 votos.
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MATÉRIAS APROVADAS NA QUARTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE 2020 EM 07/07/2020.

x

PROJETO DE LEI N°007/2020, de autoria do Ver. Vitor Fábio Torres
Homem, pelo qual “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico - CONDEC E dá outras providências”.

x

PROJETO DE LEI N°012/2020, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, pelo
qual “Dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores
públicos, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias da
administração direta, autárquica, e fundacional Integrantes do poder executivo
do município de cana vieiras traço Bahia, estabelece perspectivas de
desenvolvimento funcional; instituir novos padrões de vencimento e dá outras
providências”. Aprovado por unanimidade na ordem do dia 07/07/2020.

x

PROJETO DE LEI N°024/2020, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, pelo
qual “Dispõe sobre adoção de medidas excepcionais, no âmbito do município
de cana vieiras em face da situação de emergência e do estado de calamidade
pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) E dá
outras providências” Aprovado por Unanimidade Em onde que a discussão na
ordem do dia da sessão de 07/07/2020.

x

EMENDA SUPRESSIVA Nº001/2020, pela Comissão de Constituição,
legislação, justiça, redação de leis de defesa dos direitos humanos ao
Projeto de Lei nº012/2020, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual “Dispõe
sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos,
agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias da
administração direta,Autárquica, e fundacional Integrantes do poder executivo
do município de cana vieiras Bahia, estabelece perspectivas de
desenvolvimento funcional; institui novos padrões de vencimento das
providências”. Aprovado por Unanimidade na ordem do dia 07/07/2020.

x

PROJETO DE LEI N°036/2019, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, pelo
qual “Altera o artigo 5° da Lei Municipal N°531, de 29 de dezembro de 1997 e
dá outras providências”.
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