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PAUTA N.º 015 
DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 04 DE MAIO DE 2021 
 

EXPEDIENTE 
 

ATAS EM VOTAÇÃO 
 

- Ata nº 001 da 1ª Sessão Extraordinária do dia 15 de janeiro de 2021; 
 
- Ata nº 002 da 2ª Sessão Extraordinária do dia 25 de janeiro de 2021; 
 
- Ata nº 003 da 3ª Sessão Extraordinária do dia 26 de janeiro de 2021; 
 
- Ata nº 004 da 1ª Sessão Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2021; 

 
OFÍCIOS RECEBIDOS GERAL 

 
- Da Ilustríssima Senhora Rosilene Souza do Nascimento/Assessora Parlamentar/ 
Gabinete/Vereador Silvano Santos, ao Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, 
Presidente da Câmara Municipal, informando a ausência do Vereador Silvano Santos na Sessão 
Ordinária do dia 04 de maio de 2021, pois o mesmo encontra-se em quarentena domiciliar como pede 
o protocolo da OMS. 

 
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 130/2021, de autoria Vereadora Zezilia Martins; Indicação 
nº131/2021, de autoria do Vereador Adelar Cappellesso; Indicação nº 132/2021, de autoria 
Vereadora Sandra da Ong; Indicações nº133,134 e 139/2021, de autoria do Vereador Fernando 
Fernandes; Indicações nº136 e 137/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos; Indicação 
nº138/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha, apresentadas em 27 de abril de 2021.  
 

PROJETOS DE LEI  
 

- Projeto de Lei nº 010/2021 de autoria da Vereadora Zezilia Martins, que: “Dispõe da prioridade 
no Plano municipal de vacinação, que as pessoas com deficiência, os professores em atividade, 
profissionais de segurança pública, motoristas de aplicativos e alternativos, feirantes e comerciantes 
com estabelecimento em funcionamento sejam priorizados no processo de imunização contra a Covid-
19 no município de Luís Eduardo Magalhães  e das outras providencias”.  
 
- Projeto de Lei nº 017/2021 de autoria do Vereador Silvano Santos, que: “Instituir no Calendário 
Oficial de eventos do Município de Luís Eduardo Magalhaes-Ba, o dia Municipal da Capoeira e dá 
outras providencias”. 
 
- Projeto de Lei nº 020/2021 de autoria da Vereadora Daiana Faedo, que: “Dispõe o incentivo fiscal 
para contratação em empresas privadas do menor aprendiz e da outras providências”. 
 
Projeto de Lei nº 021/2021 de autoria da Vereadora Zezilia Martins, que: “Dispõe como atividades 
essenciais o Agronegócio para o funcionamento durante a vigência de estado de emergência ou 
calamidade pública e da outras providências”. 
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- Projeto de Lei nº 022/2021 de autoria da Vereadora Zezilia Martins, que: “Institui como atividades 
essenciais os estabelecimentos de serviços desenvolvidos por: restaurantes, e similares no Município 
de Luís Eduardo Magalhães e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 023/2021 de autoria da Vereadora Zezilia Martins, que: “Regulamenta a 
obrigatoriedade de acessibilidade nos locais públicos e de lazer no município de Luís Eduardo 
Magalhães nas praças, jardins, parques, entre outros e dá outras providências”. 

 
- Projeto de Lei nº 029/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong., que: “Altera e acrescenta 
a Lei nº 147/2004, que regulamenta a criação do Depósito de Animais Abandonados, e à Lei nº 518/11 
(Altera o art. 1° da Lei 147/2004), as quais passarão a vigorar com as seguintes disposições”. 
 

PROJETOS DE RESOLUÇÃO 
 

- Projeto de Resolução nº 003/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes, que: “Concede 
o titulo de cidadão de Luís Eduardo Magalhães ao Senhor José Fernandes Costa de Araujo”. 
 

INDICAÇÕES 
 

- Indicação nº 140/2021, de autoria da Vereadora Daiana Bastos. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, junto a Secretaria competente, a construção de uma Praça que ofereça a prática de 
esportes, lazer e acessibilidade para pessoas com necessidades especiais no Bairro Cidade 
Universitária”. 
 
- Indicação nº 141/2021, de autoria da Vereadora Daiana Bastos. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, junto ao setor competente, a reforma da Praça Ottomar Schwengber, situada no Bairro 
Mimoso I”. 
 
- Indicação nº 142/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, junto a Secretaria, a instalação de parquinhos infantis públicos no canteiro central, 
localizado no Bairro São José, que possam receber todos os perfis de crianças, atendendo ao direito 
e à necessidade das crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. A brincadeira é de fundamental 
importância na vida desses pequenos, ela desenvolve a criatividade, a imaginação e além de tudo, 
proporciona divertimento, sendo de suma importância um local naquele bairro que proporcione tais 
momentos de lazer para as crianças que lá residem. Se faz necessária também a colocação de 
redutores de velocidade na avenida S3, situada no mesmo Bairro, considerando que no horário de 
pico o trânsito é intenso e muitos motorista e motociclistas abusam da velocidade, colocando em risco 
a segurança de todos que trafegam pela Avenida citada, o redutor de velocidade nessa localidade irá 
proporcionar maior segurança a todos”. 
 
- Indicação nº 143/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito Municipal, 
para que através da Secretaria de Infraestrutura, realize a limpeza das ruas, a revitalização da praça 
(como irrigação da grama e plantas que existem nela, instalação de lixeiras ao redor da praça), e que 
seja instalado um banheiro público na mesma”. 
 
- Indicação nº 144/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Excelentíssimo 
Prefeito Municipal para que, através da Secretaria competente, realize a pavimentação asfáltica na 
Rua Piedade, no Bairro Mimoso I”. 
 
- Indicação nº 145/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito Municipal para 
que realize a manutenção da Academia ao ar livre, localizada no Bairro Mimoso III. É necessário que 
seja realizada a reforma dos equipamentos de exercício, a limpeza de todo o espaço, e demais 
serviços”. 
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- Indicação nº 146/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, através da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Trânsito e Secretaria de 
Infraestrura, que seja realizado estudo para colocar Semáforo nos seguintes locais: Rua Ibitiba, 
esquina com a João Dourado; Rua São Francisco, esquina com a Rua Paraíba e Rua São Francisco, 
esquina com a Avenida Brasília”. 
 
- Indicação nº 147/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermédio da Secretária Municipal de Infraestrutura, que seja realizada a limpeza e 
poda das arvores da Rua Ibitiara no Bairro Florais Lea”. 
 
- Indicação nº 148/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermédio da Secretária Municipal de Infraestrutura, que seja realizado a limpeza e 
poda das arvores e canteiro na Avenida S1, no Bairro Parque São José”. 
 
- Indicação nº 149/2021, de autoria do Vereador Zadinho Motinha. “Indico colocação de placa de 
boas vindas na entrada e saída da cidade de Luís Eduardo Magalhães – BA”. 
 
Indicação nº 150/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal junto á Secretaria de Infraestrutura, o patrolamento e nivelamento nas Ruas Pau 
Ferro e Baru, ambas situadas no Bairro Jardim das Acácias, a demanda se faz necessária para que 
as águas pluviais não se acumulem e evite a formação de atoleiros, dificultando a passagem de 
veículos e pedestres”.   

 
ORDEM DO DIA 

 
 


