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PAUTA N.º 021 
DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 15 DE JUNHO DE 2021 
 

EXPEDIENTE 
 

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, 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” o qual foi devidamente aprovado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães/BA.  
 
- 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 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” o 
qual foi devidamente aprovado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. 
 
- 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 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” o qual foi 
devidamente aprovado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. 
 
- 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 Projeto de Lei nº 043/2021, de Vossa autoria, 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” o qual foi 
devidamente aprovado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. 
 
- 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 Projeto de Lei nº 044/2021, de Vossa autoria, 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” o qual foi devidamente aprovado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães/BA. 
 
- 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 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” o qual foi devidamente aprovado 
pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. 
 
- Do Ilustríssimo Senhor Makysuel Martins de Carvalho, Procurador da Câmara Municipal, ao 
Excelentíssimo Senhor Ondumar Ferreira Borges Junior, Prefeito Municipal,, encaminhando 
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para as devidas 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” o qual foi devidamente aprovado pela Câmara 
Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. 
 
- 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 Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do Vereador Nei Vilares, que 
“Reconhece os serviços educacionais, por meio da oferta de aulas presenciais 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 providências” o qual foi devidamente aprovado 
pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. 
 
- 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 185, 186/2021, de autoria da Vereadora Sandra da 
Ong.; Indicação nº 187/2021, de autoria do Vereador Fernando; Indicações nº 188, 189 e 
190/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha, apresentadas em Sessão Ordinária do dia 1º de 
junho de 2021. 
 
- 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 191 e 194/2021, de autoria do Vereador Fábio Rocha; 
Indicações nº 192 e 199/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins; Indicação nº 193/2021, 
de autoria do Vereador Lisvan Vasconcelos; Indicação nº 195, 196 e 197/2021, de autoria do 
Vereador Fernando Fernandes; Indicação nº 198/2021, de autoria do Vereador Reinildo Nery, 
apresentadas em Sesão Ordinária do dia 08 de junho de 2021. 

 
PROJETOS DE LEI 

 
- Projeto de Lei nº 031/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins, que: “Dispõe sobre a Criação 
da Carteira de Identificação da Pessoa diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no 
Município de Luís Eduardo Magalhães e dá outras providências”. 

 
- Projeto de Lei nº 041/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis, que: "Estabelece redução na 
remuneração dos vereadores, prefeito, vice- prefeito, secretários e os ocupantes dos cargos de diretor 
e procurador do poder legislativo e executivo, durante a pandemia causada pelo Corona vírus (Covid-
19) 

 
INDICAÇÕES 

 
- Indicação nº 200/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong.. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, a criação de um morgue (necrotério) na 
Unidade de Combate à Covid-19 (UCC). É de extrema necessidade a criação de tal repartição, pois a 
Unidade não possui um espaço adequado para receber os corpos das vítimas, deixando-os assim, 
expostos á todos que estiverem no local”. 
 
- Indicação nº 201/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong.. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, a criação do IPTU Verde. O projeto tem como objetivo, incentivar os 
moradores o plantio de ávores em frente ás suas residências, o que trará mais qualidade de vida á 
população a partir da arborização”. 
 
- Indicação nº 202/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito Municipal, 
para que construa uma Praça de lazer e diversão na Comunidade Muriçoca, e que no parque para as 
crianças brincarem, haja também brinquedos com acessibilidade para crianças com mobilidade 
reduzida, seguindo os padrões técnicos exigidos pela ABNT”. 
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- Indicação nº 203/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito Municipal, 
para que através da Secretaria de Infraestrutura, seja realizado os serviços de limpeza, poda de 
árvores, e irrigação das plantas, na quadra 11, localizada no Bairro Cidade Universitária”. 
 
- Indicação nº 204/2021, de autoria do Vereador Lisvan Vasoncelos. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Saúde, que sejam realizadas coleta de exames 
laboratoriais em unidades de saúde existente em zona rural, em atendimento à população residente 
em distritos, bem como nos Assentamentos do Município. Essa indicação é um pedido feito pela 
própria comunidade da zona rural, um pleito que, além de facilitar e agilizar esse processo de 
atendimento em saúde, atende os apelos insistentes, principalmente agora com a pandemia, evitando 
inclusive aglomerações de pessoas com viagens em ônibus até a área urbana, em busca de 
atendimento, sem falar que isso vai gerar melhor atendimento, de forma mais humanizada e com muito 
mais qualidade, e economia para a população”. 
 
- Indicação nº 205/2021, de autoria do Vereador Lisvan Vasoncelos. Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal junto a secretaria de Infraestrutura, solicito a tomada de providências legais 
junto ao departamento competente para que se faça uma praça pública na localidade do 
Assentamento Rio de Ondas, Vila 2.  É nítido  que o povoado não dispõe de um local adequado para 
diversão e lazer dos moradores. Ademais, acredito ser necessária a construção de uma praça. Desta 
feita, com esta obra as pessoas que no povoado que residem terão melhores condições de lazer, 
diversão e qualidade de vida, principalmente às crianças e idosos, que teriam um local agradável e 
próximo às suas residências. Além, é claro, da beleza que uma praça pública oferece”. 
 
- Indicação nº 206/2021, de autoria do Vereador Nei Vilares. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito que juntamente com os órgãos competentes providencie a Construção de Praça no Bairro 
Jardim Alvorada”. 
 
- Indicação nº 207/2021, de autoria do Vereador Nei Vilares. “Indico ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito que juntamente com os órgãos competentes providencie a Reforma da Praça do Bairro Verde 
Vida, situado na Rua W3”. 
 
- Indicação nº 208/2021, de autoria da Vereadora Danaina Bastos. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, junto ao setor competente, a construção de ciclovia e pista de caminhada com iluminação 
adequada e arborização, em todas as extensões das avenidas dos bairros Cidade Universitária e 
Residencial Noventa”.  
 
- Indicação nº 209/2021, de autoria da Vereadora Daiana Bastos. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, junto ao setor competente, que seja realizada o plantio de árvores e jardinagem em todas 
as extensões de canteiros, rotatórias e praças dos bairros da cidade de Luís Eduardo Magalhães”. 
 
- Indicação nº 210/2021, de autoria do Vereador Adelar Cappellesso. “Indico ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal através da Secretaria de Segurança que promova a criação de um posto 
policial em cada bairro disponibilizando telefone e agentes de segurança para que a população possa 
entrar em contato caso ocorra qualquer delito”. 
 
- Indicação nº 211/2021, de autoria do Vereador Deusdete Petronilio. “Indico ao Excelentissimo 
Senhor Prefeito,que atraves dos órgãos competentes do municipio, viabilize a construçao de uma 
Praça da Bíblia no Bairro Cidade Universitária II”. 
 
- Indicação nº 212/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura que providencie a pavimentação asfáltica das 
Ruas: Sibipuruna e Rua do Baru, ambas as ruas estão localizadas no Bairro Jardim das Acácias”. 
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- Indicação nº 213/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura que providencie a pavimentação asfáltica da 
Rua: Pau Ferro, no Bairro Jardim das Acácias”. 
 
- Indicação nº 214/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura que providencie a pavimentação asfáltica da 
Rua: Ilheus, no Bairro Santa Cruz”. 
 
- Indicação nº 215/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito Municipal para 
que através da Secretaria de Segurança Pública, Ordem e Trânsito para que realize a instalação das 
faixas de pedestres localizadas na Avenida Tancredo Neves, em cruzamento com a Rua Itacaré, no 
bairro Santa Cruz. E que ainda, seja realizada a pintura das faixas de pedestres já existentes na 
Avenida”. 
 

ORDEM DO DIA 
 

EM PRIMEIRA VOTAÇÃO PROJETO DE LEI 
 

- 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”. 
 


