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PAUTA N.º 012 
DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2021 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIOS RECEBIDOS GERAL 

 
- Do Ilustríssimo Senhor Cleiton Oliveira Donato, Assessor 
Parlamentar/Gabinete do Vereador Irmão Deusdete, ao Excelentíssimo 
Senhor Fernando Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães/Bahia, informando que o Vereador Irmão Deusdete 
não comparecerá na sessão desta terça, 13 de abril de 2021, por motivos 
de força maior. 

 
OFÍCIOS EXPEDIDOS 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 Indicações nº086, 087 e 088/2021, de autoria da Vereadora 
Zezilia Martins; Indicações nº 089, 090 e 091/2021, de autoria do 
Vereador Cristiano Reis; Indicação nº 092/2021, de autoria do Vereador 
Fábio Rocha; Indicações nº 093 e 094/2021, de autoria da Vereadora 
Sandra da Og; Indicações nº 095 e 103/2021, de autoria do Vereador 
Fernando Fernandes; Indicações nº 096, 097 e 099/2021, de autoria do 
Vereador Fábio Lauck; Indicação nº 098/2021, de autoria do Vereador 
Reinildo Nery; Indicações nº 100, 101 e 102/2021, de autoria do 
Vereador Silvano Santos, apresentadas em 06 de abril de 2021.  
 

PROJETO DE LEI 
 

- Projeto de Lei nº 050/2020, de autoria do Poder Executivo, que: 
“Autoriza a permuta das áreas de terras entre o Município de Luís Eduardo 
Magalhães e o Sr. Renato Junqueira Meirelles Palma, e dá outras 
providências.” 
 
- Projeto de Lei nº 019/2021, de autoria do Poder Executivo, que: 
“Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação - CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da 
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Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020”. 
 
- Projeto de Lei nº 027/2021, de autoria do Poder Executivo, que:Institui 
o Auxílio Emergencial Municipal no âmbito do Município de Luís Eduardo 
Magalhães, destinado a reduzir as contingências sociais e econômicas 
decorrentes da pandemia do Novo Coronavírus — COVíD-19 e dá outras 
providências, 

 
INDICAÇÕES 

 
- Indicação nº104/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico 
ao Prefeito Municipal, para que seja feita a pavimentação asfáltica na Rua 
do Cedro, no Bairro Jardim das Acácias”. 
 
- Indicação nº105/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico 
ao Excelentissímo Prefeito Municipal, para que seja realizada a construção 
de uma passarela para caminhada dos pedestres, bem como a revitalização 
da praça e a poda das árvores, localizada na Rua 12, Bairro Residencial 
90”. 
 
- Indicação nº106/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico 
ao Prefeito Municipal, para que atráves da Secretaria de Infraestrutura, seja 
realizada a pavimentação asfáltica, ou ainda em caráter provisório tendo em 
vista a urgência da execução do serviço, que seja feito o conserto da 
cratera que se encontra na Avenida Ayrton Sena, no Bairro Floraes Lea III, 
em frente a loja Ferraço Material de Construção”. 
 
- Indicação nº107/2021, de autoria do Vereador Adelar Cappellesso. 
“Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a criação de um posto 
de saúde que realize atendimento exclusivo para crianças, com 
atendimento especializado de pediatras e enfermeiros”. 
 
- Indicação nº108/2021, de autoria do Vereador Irmão Deusdete. “Indico 
ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal que, atraves dos órgãos 
competentes do municipio, viabilize a pavimentaçao asfaltica da Rua Morro 
do Chapéu, trecho entre a Rua Ilhéus à BR020. Indico também a 
pavimentaçao asfáltica da Rua Cafarnaum, trecho entre a Rua Ilhéus à Rua 
Ibotirama. Indico também a pavimentaçao asfáltica da Rua Jacobina, trecho 
entre a Rua Ilhéus e Rua Ibotirama”. 
 
- Indicação nº109/2021, de autoria do Vereador Irmão Deusdete. “Indico 
ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal que, atraves dos órgãos 
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competentes do municipio, viabilize a pavimentaçao asfaltica da Rua 
Juazeiro, trecho entre a Rua Ilhéus a BR020. Indico tambem o asfaltamento 
da Rua Alagoinhas, trecho entre a Rua Ilhéus à BR020”. 
 
- Indicação nº110/2021, de autoria do Vereador Irmão Deusdete. “Indico 
ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal que atraves dos órgãos 
competentes do municipio, viabilize a pavimentaçao asfaltica da Rua 
Ibotirama, trecho entre a Rua Serra Dourada e Rua Morro do Chapéu. 
Indico também a pavimentação asfáltica da Rua Teixeira de Freitas, trecho 
entre a Rua Ilhéus à BR020”. 
 
- Indicação nº111/2021, de autoria do Vereador Lisvan Vasconcelos. 
“Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto a Secretaria de 
Segurança, Ordem Pública e Trânsito, que viabilize em caráter de urgência 
a implantação de Redutor de Velocidade (Lombada) na Rua B 15 Quadra 
10 Lote 18, Bairro Boa Vista. Tendo em vista a procura por moradores que 
alegaram insegurança, já que veículos transitam em alta velocidade pelo 
local”. 
 
- Indicação nº112/2021, de autoria do Vereador Lisvan Vasconcelos. 
“Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto a secretaria de 
Segurança, Ordem Pública e Trânsito, que viabilize em caráter de urgência 
que seja intensificado as Rondas da Guarda Municipal ou Policial nos 
Bairros da nossa cidade, pois recebo diariamente reclamações da 
população sobre a falta de segurança nos bairros e com índices de assaltos 
a comércios e moradores”. 
 
- Indicação nº113/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, a realização da manutenção dos postes 
localizados na Rua Acre, no trecho entre os bairros Mimoso 3 e Bosque dos 
Girassóis”. 
 
- Indicação nº114/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos. “Indico 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto a secretaria de 
infraestrutura que viabilize a complementação na iluminação pública da Rua 
principal que dá acesso ao conjunto Habitacional Sol do Cerrado, a referida 
Rua encontra se, sem iluminação e com isso gerado uma sensação de 
insegura as moradores e transeuntes”. 
 
- Indicação nº115/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos. "Indico 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto a secretaria de 
infraestrutura que viabilize a complementação na iluminação pública da Rua 
Xique Xique Bairro Aroldo Cruz, no fundo da Rodoviária velha, a referida 
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Rua encontra se, sem iluminação e com isso gerado uma sensação de 
insegura as moradores e transeuntes. 
 
- Indicação nº116/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. 
“Indico ao Senhor Prefeito Municipal, por intermedio da Secretaria de 
Infraestrutura, que seja realizado a limpeza da Praça do Residencial 90 
localizada na Avenida 1, no Bairro Residencial 90”. 
 
- Indicação nº117/2021, de autoria do Vereador Zadinho da Motinha. “A 
Implantação de uma academia ao "Ar Livre" na praça da juventude situada 
no Bairro Vereda Tropical”. 
 
- Indicação nº118/2021, de autoria do Vereador Zadinho da Motinha. 
“Determinar a Secretaria competente, estudo que viabilize a contrução de 
uma Faixa de Pedestre elevada na Avenida JK, em frente ao supermercado 
Catarinense”. 
 
- Indicação nº119/2021, de autoria do Vereador Zadinho da Motinha. 
“Determinar a secretaria competente estudo que viabilize a contrução de 
uma Faixa de pedestre elevada na Avenida JK, em frente a Igreja Santa 
Rita”. 
- Indicação nº120/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis. “Indico 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de 
Segurança que encaminhem viaturas da Guarda Municipal próximo aos 
postos de saúde, nos horários que antecedem sua abertura”. 
 
- Indicação nº121/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis. “Indico 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de 
Infraestrutura que, viabilizem a pavimentação asfáltica nas Ruas Goiás, 
Maranhão e Bom Jesus da lapa, no Bairro Mimoso ll”. 
 
- Indicação nº122/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis. “Indico 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de 
Infraestrutura que, realize o recapeamento asfáltico na Rua Ibitiara, no 
Bairro Floraes Lea, bem como um estudo para concretagem do canteiro 
tornando o local uma ciclovia”. 
 

ORDEM DO DIA 
 

EM SEGUNDA VOTAÇÃO 
 

- Projeto de Lei nº 014/2021, de autoria do Poder Executivo, que: 
“Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Créditos – REFIS – do 



 
LEG-F-018 

Município de Luís Eduardo Magalhães e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 024/2021, de autoria do Poder Executivo, que: 
“Autoriza o Poder Executivo a antecipar ou prorrogar feriados municipais 
durante a atual emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito Município de Luís 
Eduardo Magalhães e dá outras providências”. 

 
 
 


