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PAUTA N.º 014 
DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2021 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIOS DO PODER EXECUTIVO 
 

- Ofício nº 154/2021 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 944/2021 referente ao 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”, e Lei Municipal nº 945/2021, 
referente ao 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”, aprovadas por esta Augusta Casa Legislativa e 
sancioada pelo Senhor Prefeito Municipal. 
 

OFÍCIOS RECEBIDOS GERAL 

 
- Da Ilustríssima Senhora Hanna Pereira/Assessora Parlamentar/Gabinete da Vereadora Daiana 
Bastos, ao Excelentíssimo Senhor Fernando Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães/Bahia, informando que a Vereadora Daiana Bastos Pires não comparecerá 
na Sessão Ordinária do dia 27 de abril de 2021, em virtude de viagem para Brasília/DF, pois estará 
participando do Evento Nacional de Legisltivos Municipais/Fórum Nacional de Mulher Parlamentar. 
 
- Da Ilustríssima Senhora Michelle Horrana Bortolin/Secretária/Gabinete da Vereadora Zezilia 
Martins, ao Excelentíssimo Senhor Fernando Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães/Bahia, informando que a Vereadora Zezilia dos Santos Martins não 
comparecerá na Sessão Ordinária do dia 27 de abril de 2021, em virtude de viagem para Brasília/DF, 
pois estará participando do Evento Nacional de Legisltivos Municipais/Fórum Nacional de Mulher 
Parlamentar. 

 
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 123/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong. ; 
Indicação nº 124/2021, de autoria da Vereadora Daiana Bastos; Indicações nº 125, 126 e 
127/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos; Indicações nº 128 e 129/2021, de autoria 
Vereadora Zezilia Martins, apresentadas em 20 de abril de 2021.  
 

INDICAÇÕES 
 
- Indicação nº 130/2021, de autoria Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Senhor Prefeito Municipal 
que, instale em todos os postos de saúde dos diversos bairros, um monitor de senhas, a fins de 
organizar o fluxo de atendimento e melhorar o atendimento nos demais postos de saúde da cidade. 
Sabe-se que a nossa cidade além da pandemia mundial causada pela covid-19, está enfrentando um 
surto da dengue, e por isso, os postos de saúde ficam com muitos atendimentos, e afim de organizar 
os atendimentos, o fluxo, e melhorar a chegada dos pacientes, monitorar o tempo de espera, é 
importante que se instale os monitores de senhas nos postos de sáude de cada bairro. 
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- Indicação nº131/2021, de autoria do Vereador Adelar Cappellesso. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal junto à Secretaria de Saúde que inclua os BANCÁRIOS no grupo prioritário 
de vacinação contra a COVID-19, tendo em vista a alta disseminação do vírus e o aumento significativo 
de contágios, além de diversos óbitos na região”. 
 
- Indicação nº 132/2021, de autoria Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal junto á Secretaria competente que, viabilizem a colocaçao de um redutor de 
velocidade na Rua Sergipe, localizada no Bairro Campos Elíseos, próximo a ONG Vida Bixo. A 
colocação de um redutor de velocidade naquela localidade se faz necessária, afim de proporcionar 
maior segurança ás pessoas e animais que transitam pela referida rua, que devido ao fluxo intenso de 
veículos, correm grande riscos de atropelamento”. 
 
- Indicação nº133/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “ Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal por intermedio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja realizado um estudo para 
construção de uma PRAÇA PUBLICA com equipamentos de Ginastica, no Bairro São José”. 
 
- Indicação nº134/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermedio da Secretaria de Infraestrutura, que seja realizado as troca de lampadas dos 
postes da Rua Sucupira, no Bairro Jardim das Acacias”. 
 
- Indicação nº136/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos. "Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal junto ao DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, que 
viabilizem em caráter de urgência  a implantação uma rotatória na BR 242 perímetro urbano Bairro 
Jardim das Oliveiras, visando garantir um melhor acesso e com segurança na entrada do bairro acima 
citado, tendo em vista o grande fluxo de veículos leves e pesados no local e a quantidade acidentes 
inclusive com vítimas fatais é que se faz necessária a implantação de uma rotatória para a segurança 
de todos”. 
 
- Indicação nº137/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos. "Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal junto a Secretaria de Infraestrutura que, realizem a limpeza da Praça do Bairro Top 
Park, a praça citada encontra-se com mato alto impossibilitando os morados de usufruir da mesma, 
portanto a necessidade de uma limpeza total”. 
 
- Indicação nº138/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito a revitalização e a limpeza do parque e da academia localizados na Praça Sergio Alvim Motta”. 
 
- Indicação nº139/2021, 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 redutores de 
velocidades e faixa de pedestre na Av JK, no Bairro Jardim das Acacias proximo ao Mercado 
Catarinense e proximo ao Mercado Maraba  nos dois sentidos da Avenida”. 

 
ORDEM DO DIA 

 
EM PRIMEIRA VOTAÇÃO PROJETOS DE LEI 

 
- 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 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 



3 
 

sociais e econômicas decorrentes da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19 e dá outras 
providências”. 
 
- 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”. 
 
 


