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PAUTA N.º 013 
DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2021 
 

EXPEDIENTE 
 

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 as Indicações nº104, 105 e 106/2021, de autoria da Vereadora Zezilia 
Martins; Indicação nº107/2021, de autoria do Vereador Adelar Cappellesso; Indicações nº108, 109 
e 110/2021, de autoria do Vereador Irmão Deusdete; Indicações nº111 e 112/2021, de autoria do 
Vereador Lisvan Vasconcelos; Indicação nº113/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha; 
Indicações nº114 e 115/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos; Indicação nº116/2021, de 
autoria do Vereador Fernando Fernandes; Indicações nº117, 118 e 119/2021, de autoria do Vereador 
Zadinho da Motinha; Indicações nº120, 121 e 122/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis, todas 
apresentadas na Sessão Ordinária do dia 13 de abril de 2021.  
 
- 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 o Projeto de Lei nº 014/2021, de autoria do Poder Executivo, que: 
“Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Créditos – REFIS – do Município de Luís Eduardo 
Magalhães e dá outras providências”, o qual foi devidamente aprovado por esta Casa de Leis. 
 
- 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 o 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”, o qual foi devidamente aprovado por 

esta Casa de Leis. 

 
PROJETO DE LEI 

 
- Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Poder Executivo, que: “Autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial, no valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais), ao 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Luís Eduardo Magalhães para o exercício 
financeiro de 2021, na forma e limites que indica e dá outras providências”. 
 

REQUERIMENTO 
 

- Requerimento nº 002/2021, de autoria da Mesa Diretora, que: “Os Vereadores da Câmara 
Municipal de Luís Eduardo Magalhães Bahia que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições 
legais vêm requerer, na forma do artigo 118, parágrafo único c/c artigo 35, § 3º do Regimento Interno, 
a tramitação com Extrema Urgência e dispensa do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação dos seguintes projetos: Projeto de Lei nº 019/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Projeto de Lei nº 27/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Institui o Auxilio Emergencial Municipal 
no âmbito do Município de Luís Eduardo Magalhães, destinado a reduzir as contingências sociais e 
econômicas decorrentes da pandemia do Novo Coronavirus – COVID 19 e dá outras providências”; 
Projeto de Lei nº 28/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Especial, no valor de R$ 1.350.000,00 (Hum milhão, trezentos e cinquenta mil reais), ao Orçamento 
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Fiscal e da Seguridade Social do Município de Luís Eduardo Magalhães para o exercício financeiro de 
2021, na forma e limites que indica e dá outras providências”; 
 

INDICAÇÕES 
 

- Indicação nº 123/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito, para que sejam instaladas câmeras de segurança nas escolas públicas municipais, 
visando garantir minimamente a qualidade e a segurança dos profissionais da educação, bem como 
dos alunos que frequentam as unidades educacionais do município”. 
 
- Indicação nº 124/2021, de autoria da Vereadora Daiana Bastos. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura, que realizem serviços de Drenagem e Pavimentação 
Asfáltica em toda a extensão da Avenida Luís Eduardo Magalhães”. 
 
- Indicação nº 125/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal junto as secretarias responsáveis, que viabilizem limpeza para retirar um pequeno 
lixão que está se formando no final da Avenida Brasília, no Bairro Nova Brasília, tendo em vista que a 
população está descartando toda espécie de lixo no local, portanto há necessidade de limpeza e 
instalação de placas sinalizando a proibição do descarte de lixo no local”. 
 
- Indicação nº 126/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos. "Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal junto a secretaria responsável, que viabilizem a complementação asfáltica em toda 
extensão da Avenida Luís Eduardo Magalhães, tendo em vista ser uma solicitação de todos os 
comerciantes e usuários da Avenida citada, com a pavimentação asfáltica todos serão beneficiados e 
consequentemente terão melhor qualidade de vida e melhor acesso a seus comércios”. 
 
- Indicação nº 127/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal junto a secretaria responsável, que viabilizem o mais breve possível obra de 
revitalização da Praça do Bairro Verde Vida, tendo em vista que mesma necessita de iluminação 
pública, manutenção dos aparelhos e limpeza, tal solicitação se faz necessária tendo vista ser uma 
cobrança dos moradores e usuários da mesma”. 
 
 
- Indicação nº 128/2021, de autoria Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito Municipal, para 
que através da secretaria competente, construa com a devida acessibilidade, para pessoas portadoras 
de deficiência fisica ou com mobilidade reduzida, uma Praça no Bairro Bosque dos Girassois”. 
 
- Indicação nº 129/2021, de autoria Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito Municipal para 
que realize a pavimentação asfáltica, na Rua Senhor do Bondim, localizada no Bairro Mimoso I. Há 
20 anos os moradores da localidade aguardam que seja realizada a pavimentação asfáltica na Rua 
supracitada, e também ocorre que na época do período chuvoso acabam gerando mais transtornos 
para os condutores e moradores da região”. 
 

ORDEM DO DIA 
 

EM ÚNICA VOTAÇÃO  
 

REQUERIMENTO 
 

- Requerimento nº 002/2021, de autoria da Mesa Diretora, que: “Os Vereadores da Câmara 
Municipal de Luís Eduardo Magalhães Bahia que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições 
legais vêm requerer, na forma do artigo 118, parágrafo único c/c artigo 35, § 3º do Regimento Interno, 
a tramitação com Extrema Urgência e dispensa do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação dos seguintes projetos: Projeto de Lei nº 019/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
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“Projeto de Lei nº 27/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Institui o Auxilio Emergencial Municipal 
no âmbito do Município de Luís Eduardo Magalhães, destinado a reduzir as contingências sociais e 
econômicas decorrentes da pandemia do Novo Coronavirus – COVID 19 e dá outras providências”; 
Projeto de Lei nº 28/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Especial, no valor de R$ 1.350.000,00 (Hum milhão, trezentos e cinquenta mil reais), ao Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social do Município de Luís Eduardo Magalhães para o exercício financeiro de 
2021, na forma e limites que indica e dá outras providências”; 
 


