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PAUTA N.º 020 
DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2021 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIOS EXPEDIDOS DE GABINETE 
 
- Do Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente da Câmara Municipal, ao 
ao Excelentíssimo Senhor Ondumar Ferreira Borges Junior, Prefeito Municipal, encaminhando 
para as devidas providências Projeto de Lei n 001/2021, de autoria do Vereador Fernando Carneiro 
de Araújo que: “Institui o Banco de Idéias Legislativas no Municipio de Luís Eduardo Magalhaes, o que 
foi devidamente aprovado pela Câmara Munieipal de Luís Eduardo Magalhaes/BA. 
 
- Do Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente da Câmara Municipal, ao 
ao Excelentíssimo Senhor Ondumar Ferreira Borges Junior, Prefeito Municipal, encaminhando 
para as devidas providências Projeto de Lei n° 002/2021, de autoria do Vereador Fernando Carneiro 
de Araújo que: “Institui medidas de proteção à gravidez, parto, abortamento e puerpério no Município 
de Luís Eduardo Magalhães e dá outras providências”, o qual foi devidamente aprovado pela Câmara 
Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. 
 
- Do Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente da Câmara Municipal, ao 
ao Excelentíssimo Senhor Ondumar Ferreira Borges Junior, Prefeito Municipal, encaminhando 
para as devidas providências Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes, 
que: “Declara de utilidade pública o ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE CULTURA E EDUCAÇÃO - 
ABRACE, e dá outras providências, o qual foi devidamente aprovado pela Câmara Mnnieipal de Luis 
Eduardo Magalhães/BA. 
 
- Do Excelentíssimo Senhor Fernando Carneiro de Araújo, Presidente da Câmara Municipal, ao 
ao Excelentíssimo Senhor Ondumar Ferreira Borges Junior, Prefeito Municipal, encaminhando 
para as devidas 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”, o qual foi devidamente aprovado pela 
Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. 

 
INDICAÇÕES 

 
- Indicação nº 191/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito que os Profissionais de Educação Física tenham prioridade na vacinação contra o Covid-19”. 
 
- Indicação nº 192/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito Municipal que 
seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Yitzhak Rabim, Bairro Santa Cruz”. 
 
- Indicação nº 193/2021, de autoria do Vereador Lisvan Vasconcelos. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Saúde, que viabilize a inclusão dos Representantes 
Comerciais, que residem no nosso município no grupo prioritário para imunização contra Covid. Estes 
trabalhadores mantem em movimento toda a cadeia de fornecimento de produtos fundamentais para 
continuidade da sobrevivência, em especial alimentos, produtos e remédios. Ressaltando que em 
meio ao início da pandemia os representantes comerciais foram essenciais para o município, os 
mesmos estão até hoje expostos a contaminação desse vírus e disseminação da doença”. 
 
- Indicação nº 194/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito que todos os trabalhadores que atuam no SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e os 
Conselheiros Tutelares tenham prioridade na vacinação do Covid-19 neste município”. 
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- Indicação nº 195/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que melhorem a Iluminação Pública nas diversas 
Praças no Bairro Cidade Universitária”. 
 
- Indicação nº 196/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, providencie recapeamento asfáltico em toda 
a extensão da Rua São Francisco”. 
 
- Indicação nº 197/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermédio da Secretária Municipal de Segurança, Ordem Pública e Trânsito e 
Secretaria de Infraestrutura e DNIT, que seja realizado um estudo para implantação de uma rotatória 
na entrada do Bairro Vista Alegre. 
 
- Indicação nº 198/2021, de autoria do Vereador Reinildo Nery. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura, que tomem providências para construir um 
quebra-molas na Rua Pequizeiro, nº 656, no Bairro Jardim das Acácias, assim reduzindo a velocidade 
do trânsito”. 
 
- Indicação nº 199/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito Municipal para 
que seja realizado, através da Secretaria devidamente competente, a reforma da Praça Léa Cordeiro, 
localizada no Bairro Santa Cruz. A reforma consiste na execução da instalação de lixeiras ao redor da 
praça, instalação de uma quadra para a prática de esportes, reforma dos equipamentos para a 
realização de exercício físico, reforma em toda a iluminação, reforma do parquinho etc. 
 

ORDEM DO DIA 
 

EM PRIMEIRA VOTAÇÃO 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”. 

 
EM SEGUNDA 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, 
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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”. 

 

EM ÚNICA VOTAÇÃO REDAÇÃO FINAL 
 

- Redação Final ao 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”. 
 


