
 
LEG-F-018 

 
PAUTA N.º 030 

DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIOS RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO 

 
- Ofício nº 317/2021 do Ilustríssimo Senhor Willton Barbosa Novaes, 
Procurador Geral do Município, ao Excelentíssimo Senhor Fernando 
Carneiro de Araújo, Presidente da Câmara Municipal, encaminhando Lei 
Municipal nº 961/2021, referente ao Projeto de Lei nº 038/2021, que: 
“Institui o Programa Menstruação sem Tabu no Município de Luís Eduardo 
Magalhães, e dá outras providências”.  Aprovado por esta Casa de Leis e 
sancionadas pelo Senhor Prefeito Municipal. 

 
OFÍCIO EXPEDIDO GERAL 

 
- Do Ilustríssimo Senhor Makysuel Martins de Carvalho, Procurador da 
Câmara Municipal, ao Excelentíssimo Senhor Ondumar Ferreira 
Borges Junior, Prefeito Municipal, encaminhando para as devidas 
providências Indicação nº 277/2021, de autoria do Vereador Adelar 
Cappellesso; Indicação nº 278/2021, de autoria do Vereador Deusdete 
Petronilio; Indicações nº 279 e 285/2021, de autoria da Vereadora 
Sandra da Ong; Indicações nº 280 e 284/2021, de autoria do Vereador 
Fernando Fernandes; Indicações nº 281, 282 e 283/2021, de autoria da 
Vereadora Zezilia Martins; Indicação nº 286/2021, de autoria do 
Vereador Lisvan Vasconcelos; Indicações nº 290 e 291/2021 de autoria 
do Vereador Silvano Santos, apresentadas em Sessão Ordinária do dia 
31 de agosto de 2021. 
 

OFÍCIOS EXPEDIDOS DE GABINETE 
 
- Do Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente 
da Câmara Municipal, ao ao Excelentíssimo Senhor Ondumar Ferreira 
Borges Junior, Prefeito Municipal, encaminhando para as devidas 
providências Projeto de Lei nº 021/2021, de autoria da Vereadora Zezília 
Martins, que “Dispõe como atividade essencial o Agronegócio, durante a 
vigência de estado de emergência ou calamidade pública e da outras 
providências.”, que restou devidamente APROVADO pela Câmara 
Municipal de Luís Eduardo Magalhães. 
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- Do Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente 
da Câmara Municipal, ao ao Excelentíssimo Senhor Ondumar Ferreira 
Borges Junior, Prefeito Municipal, encaminhando para as devidas 
providências Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do Vereador 
Fernando Fernandes, que “DETERMINA A COLOCAÇÃO DE 
DISPOSITIVO ELETRONICO INTERATIVO DENOMINADO 
IMPOSTÔMETRO EM LOCAL ESTRATÉGICO.”, que restou devidamente 
APROVADO pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães. 
 
- Do Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente 
da Câmara Municipal, ao ao Excelentíssimo Senhor Ondumar Ferreira 
Borges Junior, Prefeito Municipal, encaminhando para as devidas 
providências Projeto de Lei nº 062/2021, de autoria do Vereador 
Fernando Fernandes, que: "Declara de utilidade pública a AMAS 
FUTEBOL CLUBE - AMAS FC, e dá outras providências", que restou 
devidamente APROVADO pela Câmara Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães. 
 

PROJETOS DE LEI 
 

- Projeto de Lei nº 049/2021, de auotria do Vereador Fernando 
Fernandes, que: "Dispõe sobre a obrigatoriedade de Guardas 24 horas, 
em todos os Prédios Públicos, no âmbito do Munícipio de Luís Eduardo 
Magalhães". 
 
- Projeto de Lei nº 075/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins, 
que: “Institui o dia 15 de julho, no Município de Luís Eduardo Magalhães, 
como o Dia Municipal da Saúde do Homem e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 081/2021, de autoria de autoria do Vereador 
Fernando Fernandes, que: “Dispõe sobre aplicação de multa para os 
responsáveis por trotes telefônicos nos serviços de urgência e emergência 
mantidos pelo município de Luís Eduardo Magalhães e dá outras 
providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 084/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins, 
que: Institui a Semana Municipal do Incentivo ao aleitamento Materno, no 
Município de Luís Eduardo Magalhães, e dá outras providências. 
 
- Projeto de Lei nº 087/2021, de autoria do Poder Executivo, que: 
Autoriza o Município de Luís Eduardo Magalhães a firmar termos de 
colaboração, fomento ou acordo de cooperação com Entidades e 
Organizações da Sociedade Civil e dá outras providências. 
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MOÇÃO 

 
- Moção de Aplauso nº 002/2021, de autoria do Vereador Fernando 
Fernandes e Cooautoria dos demais Edis, que: “Os Vereadores da 
Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, vem nos termos dos Artigos 
130 e 131 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminhar a 
presente MOÇÃO DE APLAUSOS em homenagem ao Dr. Luciano 
Trindade”. 
 

INDICAÇÕES 
 

- Indicação nº 287/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico 
ao Prefeito Municipal para que através da Secretaria de Infraestrutura, 
realize a pavimentação asfáltica na Rua Rio de Ondas, no Bairro Vereda 
Tropical”. 
 
- Indicação nº 288/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico 
ao Prefeito Municipaal, para que através da Secretaria de Infraestrutura, 
realize a pavimentação asfáltica da Rua Emburana, no Bairro Jardim das 
Acácias. 
 
- Indicação nº 289/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico 
ao Prefeito Municipal para que através da Secretaria de Infraestrutura 
realize dentro de seu cronograma de execução de serviços, a limpeza de 
todas as ruas do Tropical vile I, bem como a operação tapa-buracos. Além 
disso, indico para que seja realizado também a troca das lampadas que se 
encontram queimadas no bairro”. 
 
- Indicação nº 292/2021, de autoria do Vereador Deusdete Petronilio. 
“Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, através da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, viabilize a colocaçao de um redutor 
de velocidades do tipo quebra-molas na Rua W 3 Quadra G lote 09, Bairro 
Verde Vida”. 
 
- Indicação nº 293/2021, de autoria do Vereador Lisvan Vasconcelos. 
“Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto a Secretaria de 
Infraestrutura, que viabilize em caráter de urgência a implantação de 
iluminação pública na Rua 30 de Março,  bairro Jardim Paraíso. Moradores 
estão cobrando providências do poder público, alguns relataram até casos 
de assaltos por falta de iluminação”. 
 
- Indicação nº 294/2021, de autoria do Vereador Lisvan Vasconcelos. 



 
LEG-F-018 

“Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto a Secretaria de 
Saúde, que viabilize em caráter de urgência a implantação de tendas no 
sistema Drive-Thru de vacinação, as tendas são para proteção solar de 
pessoas que aguardam na fila em pé para tomar a vacina”. 
 
- Indicação nº 295/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos. "Indico 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto as secretarias 
responsáveis, que viabilizem a instalação de uma academia da saúde ao ar 
livre na praça Onero Costa da Rosa, Bairro Santa Cruz. A implantação da 
academia irá facilitar o acesso das pessoas pela crescente preocupação 
com a saúde e qualidade de vida. Isso faz com que as pessoas optem por 
uma atividade de lazer mais acessível e próximo de suas residências”. 
 
- Indicação nº 296/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, que estude a possibilidade de 
implementação de iluminação pública na Rua Tancredo Neves, no Bairro 
Mimoso 2”. 
 
- Indicação nº 297/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito que viabilize obras de recuperação da Rua 
Tancredo Neves, no trecho entre a Rua Alagoas e a Rua Bráulio Severino 
Fracaro, no Bairro Mimoso 2”. 
 
- Indicação nº 298/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos. "Indico 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto a secretaria de 
infraestrutura, que providencie o mais breve possível a recuperação e 
nivelamento das estradas vicinais das Vilas I, II e III do assentamento Rio 
de Ondas, tendo em vista as más condições das referidas estradas que 
vem ocasionando sérios problemas aos seus usuários, principalmente no 
período chuvoso que está se aproximando e as mesmas  se tornam 
intransitáveis”. 
 
- Indicação nº 299/2021, de autoria do Vereador Dé do Sol do Cerrado. 
“Indica ao senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, que tome 
providências quanto fazer reforma e adequação da quadra esportiva 
localizada na Praça do Bairro Mimoso III”. 
 
- Indicação nº 300/2021, de autoria do Vereador Dé do Sol do Cerrado. 
“Indica ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, que providencie 
a finalização da pavimentação asfáltica da Avenida Juscelino Kubitschek, 
perímetro que compreeende entre  o Bairro Tropical Ville e Jardim das 
Oliveiras”. 
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- Indicação nº 301/2021, de autoria do Vereador Dé do Sol do Cerrado. 
“Indica ao Senhor Prefeito, na forma regimental, a construção de uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS), no Bairro Vista Alegre”. 
 
- Indicação nº 302/2021, de autoria do Vereador Zadinho Motinha. 
“Indico ao Senhor Prefeito Municípal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que viabiliza a realização da reforma da quadra 
poliesportiva situada no Bairro Vista Alegre”. 
 
- Indicação nº 303/2021, de autoria do Vereador Zadinho Motinha. 
“Indico ao Senhor Prefeito Municípal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que viabiliza a realização da pavimentação asfáltica da 
Rua Sibipiruna, situada no Bairro Jardim das Acácias”. 
 
- Indicação nº 304/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito que seja realiza manutenção na Rede de 
Iluminação na Rua Bahia, no perímetro da quadra 08, no Bairro Mimoso 2”. 
 
- Indicação nº 305/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong.. 
“Indico ao Excelentíssimo Prefeito Municipal junto a Secretaria de 
Infraestrutura que providencie a manutençao e a colocação de lâmpadas 
nos postes localizados na extenção da Rua Mutamba, na lateral da Galvani, 
no Bairro Jardim das Acácias, nesta. A falta de iluminaçao pública propicia 
não apenas o aumento da criminalidade, como também o tráfico, 
comercialização e uso de drogas, além de propagar o medo e a 
insegurança entre os moradores e transeuntes daquela localidade. Uma 
iluminaçao pública de qualidade irá propiciar melhor qualidade de vida e 
segurança pública dos munícipes”. 
 
- Indicação nº 306/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong.. 
“Indico ao Excelentíssimo Prefeito Municipal junto a Secretaria de 
Infraestrutura que seja realizado a operação “tapa buracos” na Rua 
Mutamba, na lateral do Galvani, no bairro Jardim das Acácias, nesta. Tendo 
em vista que a referida via pública encontra-se intransitável, tal medida se 
faz necessária para garantir a segurança dos que transitam pela referida 
via, evitando transtornos no trânsito e  acidentes  por conta dos buracos”. 
 
- Indicação nº 307/2021, de auotria do Vereador Fernando Fernandes. 
“Indico ao Senhor Prefeito Municipal, por intermedio da Secretária 
Municipal de Segurança, Ordem Pública e Trânsito e Secretaria de 
Infraestrutura que seja realizado um estudo para implantação de redutores 
de velocidade na Avenida JK proximo ao posto 99 nos dois lados da via no 
Bairro Jardim das Acacias”. 
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- Indicação nº 308/2021, de autoria do Vereadoor Fernando Fernandes. 
“Indico ao Senhor Prefeito Municipal, por intermedio da Secretária Municipal 
de Segurança, Ordem Pública e Trânsito e Secretaria de Infraestrutura que 
seja realizado um estudo para implantação de uma rotatoria na Avenida JK 
proximo ao material de construção Nascimento, no Bairro Jardim das 
Acacias”. 
 
- Indicação nº 309/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. 
“Indico ao Senhor Prefeito Municipal, por intermedio da Secretária Municipal 
de Segurança, Ordem Pública e Trânsito e Secretaria de Infraestrutura que 
seja realizado um estudo para implantação de um estacionamento proximo 
ao material de construção Nascimento, no Bairro Jardim das Acacias”. 
 

ORDEM DO DIA 
 

PROJETOS DE LEI EM PRIMEIRA VOTAÇÃO 
 
- Projeto de Lei nº 018/2021 de autoria do Vereador Silvano Santos, 
que: “Declara de utilidade pública associação desportiva e cultural de 
Capoeira Santa Geração e dá outras providencias”. 
 
- Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria do Vereador Fernando 
Fernandes, que: "Cria o Programa Cidade Limpa no Município de Luís 
Eduardo Magalhães – BA". 
 
- Projeto de Lei nº 064/2021, de autoria da Vereadora Sandra da ONG., 
que: “Institui o programa solidário de Banco de Ração e Utensílios para 
Animais, no Município de Luís Eduardo Magalhães, e dá outras 
providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 072/2021, de autoria do Poder Executivo, que: 
“Institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB do Município de 
Luís Eduardo Magalhães e dá outras providências”, juntamente com a 
Emenda Modificativa 
 
- Projeto de Lei nº 078/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins, 
que: “Dispõe sobre a criação da semana municipal de conscientização dos 
direitos do consumidor, a ser comemorado anualmente na semana do dia 
15 de março no âmbito do município de Luís Eduardo Magalhães e dá 
outras providências”. 

 
PROJETOS DE LEI EM SEGUNDA VOTAÇÃO  
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- Substitutivo ao Projeto de Lei nº 034/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que: “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2022 e dá outras 
providências”.  
 

EM ÚNICA VOTAÇÃO EMENDAS  
 

- Emenda Modificativa nº 001/2021, de autoria do Vereador Adelar 
Cappellesso ao Projeto de Lei nº 052/2021. “Art. 1º. Altera-se o artigo 2º 
do Projeto de Lei 052/2021, passando a ter a seguinte redação: Art. 2° - O 
programa de que trata o artigo 1°, terá por finalidade a distribuição de 
espécies de mudas, visando à seleção de espécies mais adequadas para o 
plantio urbano, dando ênfase a plantação de “ipês” afim de promover o 
embelezamento da cidade”. 
 
- Emenda Aditiva nº 001/2021, de autoria do Vereador Adelar 
Cappellesso ao Projeto de Lei nº 052/2021, “Art. 1º. Acrescenta o inciso 
VI ao artigo 4º do Projeto de Lei 052/2021, passando a ter a seguinte 
redação: VI – promover a substituição das árvores da espécie “nim” 
(Azadirachta indica), que por serem inseticidas naturais prejudicam o 
polinização das abelhas”. 
 

EM ÚNICA VOTAÇÃO REDAÇÃO FINAL 
 

- Redação Final ao Projeto de Lei nº 026/2021, de autoria da Vereadora 
Sandra da Ong., que: “Garante às mulheres vítimas de violência 
doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração sexual, prioridade nos 
programas habitacionais”. Juntamente com a Emenda. 
 
- Redação Final ao Projeto de Lei nº 040/2021, de autoria da Vereadora 
Sandra da Ong., que: “Institui o mês de agosto no Município de Luís 
Eduardo Magalhães para promover campanhas e incentivos educativos 
voltados para a prevenção e conscientização de combate à violência contra 
a mulher”. Juntamente com a Emenda. 
 


