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PAUTA N.º 018 
DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 25 DE MAIO DE 2021 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIOS RECEBIDOS DO EXECUTIVO 
 

- Ofício nº 174/2021 do Ilustríssimo Senhor Willton Barbosa Novaes, Procurador Geral do 
Município, ao Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente da Câmara 
Municipal,  solicitanto a retirada de tramitação e arquivamento definitivo dos projetos de Lei de autoria 
do Poder Executivo, versando sobre alienação de bens móveis públicos, devolvidos para análise. 

 
OFÍCIO RECEBIDO 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 25 de maio 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 nº 162 e 163/2021, de autoria do Vereador Dé do Sol do Cerrado; 
Indicações nº 164 e 165/2021, de autoria da Vereadora Daiana Bastos; Indicações nº 166, 174 e 
175/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins; Indicação nº 167 e 196/2021, de autoria da 
Vereadora Sanda da Ong; Indicação nº 168/2021, de autoria do Vereador Adelar Cappellesso; 
Indicação nº 170/2021, de autoria do Raimundo Nacional Motos; Indicações nº 171, 172 e 173/2021, 
de autoria do Vereador Fernando Fernandes, apresentadas em Sessão Ordinária do dia 18 de maio 
de 2021. 

 
PROJETOS DE LEI 

 
- Projeto de Lei nº 034/2021, de autoria do Poder Executivo, que: “Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2022 e dá outras 
providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 037/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong., que: “Tornar obrigatório a 
realização de visitas virtuais por meio de chamada de vídeo a pacientes internados com Covid-19, na 
rede pública e privada de saúde no âmbito do município de Luís Eduardo Magalhães, durante a 
pandemia do coronavírus, e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 038/2021, de autoria da Vereadora Zeilia Martins e cooauotoria da Vereadora 
Daiana Bastos, que: “Institui o Programa Menstruação sem Tabu no Município de Luís Eduardo 
Magalhães, e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 039/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha, que: “Determina a 
obrigatoriedade de toda e qualquer unidade de saúde pública ou privada, fornecer informações aos 
pacientes, familiares ou responsáveis sobre a equipe médica e o atendimento dado aos pacientes no 
Município de Luís Eduardo Magalhães-BA”. 
 
- Projeto de Lei nº 043/2021, de autoria do Poder Executivo, que: “Concede a revisão geral anual 
da remuneração aos servidores do magistério público da educação básica do Município de Luís 
Eduardo Magalhães, Estado da Bahia, e dá outras providências” 
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- Projeto de Lei nº 044/2021, de autoria do Poder Executivo, que: “Concede piso salarial 
profissional nacional aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e aos Agentes de Combate às 
Endemias - ACE do Município de Luís Eduardo Magalhães, Estado da Bahia, e dá outras 
providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 045/2021, de autoria do Poder Executivo, que: “Concede a revisão geral anual 
da remuneração aos servidores públicos do Município de Luís Eduardo Magalhães, Estado da Bahia, 
e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 046/2021, de autoria da Mesa Diretora, que: “Concede a revisão geral anual aos 

servidores públicos do Poder Legislativo do Município de Luís Eduardo Magalhães e  dá outras 

providências”. 

 
INDICAÇÕES 

 
- Indicação nº 176/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal competente, a inclusão dos mototaxistas que têm 
a permissão de explorar os serviços  pelo Poder Executivo, no cronograma de vacinação do Covid-19 
neste município”. 
 
- Indicação nº 177/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal por meio da Secretaria de Infraestrutura, que providencie pavimentação 
asfáltica nas Ruas Mangueiras, esquina com a Rua Rio Ponta d'água e Rua Rio de Pedras, situadas 
no bairro Vereda Tropical”. 
 
- Indicação nº 178/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, junto aos órgãos competentes, a disponibilização de uma área pública para a prática de 
atividades como, autocross, motocross, arrancadão e som automotivo”. 
 
- Indicação nº 179/2021, de autoria da Vereadora Daiana Bastos. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, junto ao setor competente, o recapeamento asfáltico na Rua Paraíba, no Bairro Cidade 
Universitária”. 
 
- Indicação nº 180/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito Municipal, 
para que através do procedimento necessário e legal, instale aparelhos telefônicos nos Postos de 
Saúde de todos os bairros, para que os funcionários não precisem utilizar seus telefones pessoais 
para marcar exames e consultas”. 
 
- Indicação nº 181/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, para que providencie uma Casa de Apoio na cidade de Barreiras para darem 
suporte às famílias dos pacientes internados, que passam por tratamentos de saúde no Hospital do 
Oeste, principalmente no momento de pandemia, que vários luiseduardenses se encontram 
internados”. 
 
- Indicação nº 182/2021, de autoria do Vereador Adelar Cappellesso. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, junto à Secretaria de Infraestrutura, que providencie a instalação de 
redutores de velocidade e sinalizadores, nas localidades do Rio de Pedras, Rio de Ondas, Rio Borá e 
na entrada das quatro vilas do Assentamento Rio de Ondas”. 
 
- Indicação nº 183/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, que institua a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros a todos os 
funcionarios de creches e escolas municipais”. 
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- Indicação nº 184/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, atraves da Secretaria de Infraestrutura, que melhorem a Iluminação Publica da Avenida 
Airton Senna, no Bairro Santa Cruz e seja realizada a revitalização das faixas de pedestres”. 
 

ORDEM DO DIA 
 

EM PRIMEIRA VOTAÇÃO 
 

- Projeto de Lei nº 002/2021 de autoria do Vereador Fernando Fernandes, que: “Institui medidas 
de proteção à gravidez, parto, abortamento e puerpério no Município de Luís Eduardo Magalhães e 
dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes, que: "Declara de 
utilidade pública a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CULTURA E EDUCAÇÃO – ABRACE, e dá outras 
providências". 
 
- Projeto de Lei nº 036/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis, que: “Institui ao calendário do 
Município de Luís Eduardo Magalhães a Semana Municipal de Combate ao Bullying  "Abril Roxo" que 
visa o combate à Intimidação Sistemática (Bullying) nas escolas públicas e privadas do município, e 
dá outras providências”. 
 

EM SEGUNDA VOTAÇÃO 
 

- 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”. 

 


