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PAUTA N.º 019 
DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 1º DE JUNHO DE 2021 
 

EXPEDIENTE 
 

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 1º de junho de 2021, em virtude de viagem para Salvador/BA, para a 
audiência com a Delegada Estadual de Polícia Cívil da Bahia. 
 
- 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 1º de junho de 2021, em virtude de viagem para Salvador/BA, 
para a audiência com a Delegada Estadual de Polícia Cívil da Bahia. 
 
- Do Ilustríssimo Senhor Silvestre Fernandes/Assessor Parlamentar/ Gabinete/Vereador 
Raimundo Nacional Motos, ao Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente 
da Câmara Municipal, informando a ausência do Vereador Raimundo Fernandes de Souza, na 
Sessão Ordinária do dia 1º de junho de 2021, por motivos de força maior. 
 
- Da Ilustríssima Senhora Ligiane Benedeti/Assessora Parlamentar/ Gabinete/Vereador Dé do 
Sol do Cerrado, ao Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente da Câmara 
Municipal, informando a ausência do Vereador Dé do Sol do Cerrado, na Sessão Ordinária do dia 1º 
de junho de 2021, em razão de compromissos pessoais. 
 

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 176 e 177/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong.; 
Indicação nº 178/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis; Indicação nº 179/2021, de autoria 
da Vereadora Daiana Bastos; Indicações nº 180 e 181/2021, de autoria da Vereadora Zezilia 
Martins; Indicação nº 182/2021, de autoria do Vereador Adelar Cappellesso; Indicações nº 183 
e 184/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes, apresentadas em Sessão Oedinária do 
dia 25 de maio de 2021. 
 

PROJETO DE LEI 
 

- Projeto de Lei nº 047/2021, de auotria do Vereador Nei Vilares, que:“Reconhece os serviços 
educacionais, por meio da oferta de aulas presenciais em escolas do ensino fundamental e aos cursos 
de línguas estrangeiras e profissionalizantes, como atividades essenciais para a população de Luís 
Eduardo Magalhães-BA, e dá outras providencias”. 

 
INDICAÇÕES 

 
- Indicação nº 185/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, que por meio da Secretaria de Infraestrutura, realize a troca imediata das 
lâmpadas dos postes de iluminação pública localizados na Avenida Salvador, no perímetro  do Bairro 
Novo Horizonte. A indicação é pertinente, visto que a falta de iluminação naquela localidade tem 
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gerado insegurança para os moradores, como também vem dificultando a visibilidade dos condutores 
de veículos, colocando em risco a vida dos usuários da via citada”. 
 
- Indicação nº 186/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, que por meio da Secretaria de Ordem, Trânsito e Segurança, proceda a instalação 
de redutores de velocidade na Avenida Salvador, no perímetro do Bairro Novo Horizonte. O pedido é 
pertinente, devido ao excesso de velocidade no local pelos condutores de veículos automotores, que 
trafegam pela via citada, colocando em risco a vida dos pedestres e ciclistas. Lamentavelmente no dia 
26/05/2021 aconteceu um acidente com vítima fatal devido os motoristas trafegarem pela avenida em 
alta velocidade. É de extrema importância  a instalação dos redutores, pois o tráfego de veículos é 
intenso e o redutores de velocidade é uma medida simples e eficaz para aumentar a segurança 
naquela localidade”. 
 
- Indicação nº 187/2021, de autoria do Vereador Fernando. “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 um redutores de velocidade (quebra-
molas) e faixa de pedestre na Rua Emburana, próximo a Avenida ACM, no Bairro Jardim das Acacias”. 
 
- Indicação nº 188/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito o asfaltamento da Rua do Angico, no Bairro Jardim das Acácias”. 
 
- Indicação nº 189/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito, a realização de recapeamento asfaltico da Avenida Tancredo Neves, no trecho lateral do 
Mercado Municipal e do Promati”. 
 
- Indicação nº 190/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito, por meio da Secretaria de Infra-estrutura e da Secretaria de Meio Ambiente, que seja 
realizado estudo de viabilidade para revitalização do Balneário Rio de Pedras”. 
 

ORDEM DO DIA 
 

EM PRIMEIRA VOTAÇÃO PROJETOS DE LEI 
 

- 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 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” 
 
- 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”. 
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- 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”. 

EM SEGUNDA 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”. 


