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PAUTA N.º 016 
DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 11 DE MAIO DE 2021 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIOS DO PODER EXECUTIVO 
 

- Ofício nº 178/2021 do Ilustríssimo Senhor Willton Barbosa Novaes, Procurador Geral do 
Município, ao Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente da Câmara 
Municipal, encaminhando as Leis Municipais nº 946/2021; 947/2021 e 948/2021. Aprovadas por esta 
Augusta Casa de Leis e sancionadas pelo Senhor Prefeito Municipal. 

 
OFÍCIOS RECEBIDOS GERAL 

 
- Do Ilustríssimo Senhor Cleiton Oliveira Donato/Assessor Parlamentar/ Gabinete/Vereador 
Deusdete Petronilio, ao Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente da 
Câmara Municipal, informando a ausência do Vereador Deusdete Petronilio na Sessão Ordinária do 
dia 11 de maio de 2021, por motivos de força maior. 

 
 

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 Indicações nº 140 e 141/2021, de autoria da Vereadora Daiana Bastos; 
Indicações nº 142 e 150/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong; Indicações nº 143, 144 e 
145/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins; Indicações nº 146, 147 e 148/2021, de autoria do 
Vereador Fernando Fernandes; Indicação nº 149/2021, de autoria do Vereador Zadinho Motinha, 
apresentadas em 04 de maio de 2021.  
 

PROJETOS DE LEI  
 

- Projeto de Lei nº 001/2021 de autoria do Vereador Fernando Fernandes, que: “Institui o Banco 
de Ideias Legislativas no município de Luís Eduardo Magalhães”. 
 
- Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis, que: “Dispõe sobre a proibição 
do uso de telefone celular, smartphones e/ou equipamento similar, bem como, de acesso a redes 
sociais e sites de relacionamento nos locais de atendimento ao público, no âmbito das repartições 
públicas do Município Luís Eduardo Magalhães- Bahia.” 
 
- Projeto de Lei nº 009/2021 de autoria do Vereador Fernando Fernandes, que: “Obriga as 
empresas contratadas pelo Poder Público para prestação de serviços que utilizem veículos 
automotores ou equipamentos automotores, para essa finalidade, e que sejam remuneradas por 
quilômetro rodado, por hora trabalhada ou por roteiro pré-determinado ou estimado a instalar, nesses 
veículos ou equipamentos, dispositivo de rastreamento e monitoramento via satélite com tecnologia 
Global Positioning System – GPS –, Global System for Mobile – GSM – ou General Packet Radio 
Service – GPRS – e dá outras providências”. 
 
- 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”. 
 
- Projeto de Lei nº 030/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis e cooautoria da Veradora 
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Zezilia Martins, que: “Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos 
e de artifícios com efeito sonoro, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro 
ruidoso no município de Luís Eduardo Magalhães-Bahia, com exceção de fogos de vista com ausência 
de estampido”. 
 
- Projeto de Lei nº 033/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins, que: “Dispõe sobre a 
vedação de agressores de mulheres, crianças é pedófilos não possam assumir cargos públicos no 
município de Luís Eduardo Magalhães e dá outras providências”. 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
- Projeto de Resolução nº 005/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis, que: “Concede o titulo 
de cidadão de Luís Eduardo Magalhães ao Senhor Túlio Muterle”. 

 
INDICAÇÕES 

 
- Indicação nº 151/2021, de autoria do Vereador Deusdete Petronilio. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, que através dos órgãos competentes, viabilize a vacinação contra a Covid-
19, de líderes religiosos de todas as denominações”.  
 
- Indicação nº 152/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, junto à Secretaria de Agricultura que, vincule o nome ao projeto da casa de 
castração de animais a denominação de "PATA AMIGA". O nome escolhido ao projeto é em razão de 
fácil divulgação e publicidade, em que as pessoas irão se familiarizar com o nome, identificando-se 
com a aproximação da causa animal”. 
 
- Indicação nº 153/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura que, providencie a recapeamento asfáltico 
na Rua Ibitiara, no Bairro Florais Léa”. 
 
- Indicação nº 154/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, através da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Trânsito e Secretaria de 
Infraestrutura, que seja realizado estudo para colocar Semáforo na Rua Ibitiara esquina com a Avenida 
Tancredo”. 
 
- Indicação nº 155/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermédio da Secretaria de Educação que façam a distribuição de Kit Escolar, incluindo 
bolsa e material escolar, para toda a rede municipal de ensino. 
 
- Indicação nº 156/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, junto à Secretaria de Saúde que, construa centros de saúde especializados em atendimento 
ao público preferencial, sendo eles, um centro para atendimento a idosos, outro especializado em 
atendimento em geral a mulheres e por fim um especializado em atendimento a crianças”. 
 
- Indicação nº 157/2021, de autoria do Vereador Reinildo Nery. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura que, tomem providências para recapeamento 
das Ruas: Cassia Eller, Elis Regina, Emilinha Borba e Irara, Bairro Florais Lea III”. 
 
- Indicação nº 158/2021, de autoria da Vereadora Daiana Bastos. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, junto ao setor competente, que procedam a manutenção e troca das lâmpadas dos postes 
de iluminação pública, localizado na Rua Jorge Amado, QD 87, Lt 21, Bairro Centro”. 
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- Indicação nº 159/2021, de autoria do Vereador Adelar Cappellesso. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, que através das Secretarias de Educação e de Agricultura, promovam a 
criação de uma escola agrícola no Município de Luís Eduardo Magalhães”. 
 
- Indicação nº 160/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito, a revitalização, roçagem do mato e religação da energia da Quadra de Esportes localizada 
na Rua C, Quadra 2, Setor W3, do Bairro Jardim das Oliveiras”. 
 
- Indicação nº 161/2021, de autoria do Vereador Zadinho Motinha. “Indico a reforma geral da praça 
do Bairro Jardim das Acácias, a rescontrução da antiga casa da Associação de Moradores e a 
reabertura dos quiosques”. 
 

ORDEM DO DIA 
 

EM PRIMEIRA VOTAÇÃO 
 

- 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”. 
 
 


