PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Rua João Gustavo da Silva, 129 – (75) 3312-1741.
Cruz das Almas – Bahia
PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA
06 DE ABRIL DE 2020
MATERIAL DO EXPEDIENTE:
1. Projeto de Lei de Nº 009/2020 – Vereador Valter Lucas Pereira – Estabelece a promoção de
ações que visem à valorização de mulheres e meninas e a prevenção e combate à violência contra
as mulheres pela rede municipal de ensino.
2. Projeto de Lei de Nº 010/2020 – Vereador Valter Lucas Pereira - Dispõe sobre vaga de creche
para criança filha ou filho de mulher vítima de violência doméstica, de natureza física, sexual,
moral psicológica e patrimonial, no município de Cruz das Almas.
3. Projeto de Lei de Nº 12/2020- Edson José Ribeiro- Dispõe sobre a doação temporário de 100%
(cem por cento) dos subsídios dos vereadores, durante 3 (três) meses, para aquisição de cestas
básicas para famílias carentes.
4. Requerimento Nº005/2020 Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Informações junto ao
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação, que encaminhe uma relação
com a quantidade de ônibus do Programa Caminho da Escola, e outra relação contendo a
quantidade de ônibus que deixaram de ser utilizados para o referido programa e suas causas.
5. Requerimento Nº008/2020 Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - A relação contendo,
incluindo todas as ambulâncias e todos os veículos que prestam serviços ao Tratamento Fora do
Domicílio – TFD comprados com recursos, convênios e locados que prestam serviços ao município
através secretaria com as suas respectivas cópias das documentações e demais itens a seguir:- IPVA
- Seguro contra roubo (se houver) -Tacógrafo no caso das Vans - CNH dos condutores- Certificado
de dedetização.
6. Requerimento Nº009/2020 Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Informações junto ao
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação, quais os motivos da
paralisação das obras da Creche da Lisboa, se os motivos são falta de pagamento ou repasse de
recursos aos funcionários ou a empresa contatada para a execução da mesma.
7. Requerimento Nº006/2020 Vereador Paulo Cesar Santana Moraes- A realização de uma
Audiência Pública para tratar dos problemas e soluções das causas ocasionadas com as mudanças
climáticas em nosso município.
8. Requerimento Nº007/2020 Vereador Paulo Cesar Santana Moraes- Solicita ao Superintendente
de Transito, o senhor Antônio Carlos de Oliveira que encaminhe a esta Casa legislativa, cópias das
vistorias nos veículos que transportam os estudantes da rede municipal de ensino realizadas no ano
de 2019. Solicitamos informações se nesse ano de 2020 já houve nova vistoria, pois o ano letivo
iniciou, sendo importante que já tenha sido feita, caso afirmativo também enviar juntamente com
as realizações em 2019.
9. Indicação Nº 226/2020-Vereador Renan da Silva Gonçalves e Vereador Edson José Ribeiro –
Indica ao executivo (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais) e Legislativo Municipais
(Vereadores), que façam a doação dos seus salários para aquisição de cestas básicas as famílias
carentes do Município.
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10. Indicação Nº 226/2020-Vereador Renan da Silva Gonçalves - Indica ao Executivo Municipal,
através da Secretaria de Saúde que invista o valor recebido na venda da folha de pagamento ao
Bradesco S/A em implantações de leitos de UTI no município.
11. Indicação Nº 222/2020-Vereador Renan da Silva Gonçalves - Indica ao Executivo Municipal,
através da Secretaria de Educação que faça doação da Merenda Escolar as famílias dos alunos
matriculados Na Rede Municipal de Educação.
12. Indicação Nº 17/2020-Vereador Carlos José Barbosa Borges – Indica ao Executivo Municipal,
a realizar a pavimentação da Rua I, no loteamento Santo Antônio, Bairro Itapicuru.
13. Indicação Nº 18/2020-Vereador Carlos José Barbosa Borges - Indica ao Executivo Municipal,
pavimentação da Rua Manoel Alves da Silva, Bairro Baixa de Touquinha.
14. Indicação Nº 19/2020-Vereador Carlos José Barbosa Borges - Indica ao Executivo Municipal,
pavimentação e drenagem da III Travessa Manoel Alves da Fonseca, Bairro Tabela.
15. Indicação Nº 016/2020-Vereador Paulo Cesar Santana Moraes- Solicita ao Executivo
Municipal prover a Guarda Municipal de melhores condições de trabalho, disponibilizando
veículos apropriados e equipados (caminhonete e motos) para a melhor execução dos serviços,
equipamentos apropriados para o desempenho das funções e uma sede para melhor realizar as
atividades administrativas Solicitamos também o envio para esta Casa Legislativa de Projeto de
Lei concedendo o piso salarial de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) e recebimento de valor
referente a periculosidade aos Guardas Municipais e Agentes de Vigilância.
16. Indicação Nº 183/2020-Vereador Paulo Cesar Santana Moraes- Solicita ao Executivo
Municipal que determine a reposição de lâmpadas queimadas da rede de iluminação pública da
localidade de Lagoa do Cedro, zona rural.
17. Indicação Nº 095/2020-Vereador Thiago Chagas da Silva Santos – Indica a Prefeitura
Municipal de Cruz das Almas e a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia a instalação
de “portais de segurança” no circuito dos festejos juninos de Cruz das Almas, semelhantes aos
utilizados no carnaval da capital baiana.
18. Indicação Nº 187/2020-Vereador Thiago Chagas da Silva Santos – Indica ao Poder Executivo
de Cruz das Almas, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer a implantação de
espaço para cadeirantes nas principais festas oficiais do município, sobretudo, o São João no parque
Sumaúma.
19. Indicação Nº 199/2020-Vereador Thiago Chagas da Silva Santos –Indica a Prefeitura Municipal
de Cruz das Almas, através das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, de Serviços Públicos
e de Cultura, Esporte e Lazer a instalação de postos de coleta de materiais recicláveis no circuito
da festa de São João da nossa cidade.
20. Indicação Nº 192/2020-Vereador Edson Ribeiro - Indica ao Poder Executivo Municipal a
reforma e ampliação da garagem da prefeitura.
21. Indicação Nº 206/2020-Vereador Valtércio de Azevedo Cerqueira Filho - Indica ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Serviços Públicos, que promova esforços no
sentido de realizar a instalação de Braços de Luz na estrada que liga o Bairro do Passinhos a
Comunidade do Poções, em nosso município.
22. Indicação Nº 217/2020-Vereador Valtércio de Azevedo Cerqueira Filho- Indica que promova
esforços no sentido de realizar reposições de lâmpadas do Mercado da Coplan, em nosso município.
23. Indicação Nº 218 /2020-Vereador Valtércio de Azevedo Cerqueira Filho- Indica que promova
esforços no sentido de realizar a instalação de braços de luz na estrada que liga a Comunidade da
Embira a Comunidade da Boca da Mata e do Condomínio Bela Vista ao Rebouças, em nosso
município.
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24. Indicação Nº 214/2020-Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira – Indica ao Executivo
Municipal, junto a Secretaria de Serviços Públicos, recolhimento de lixo da Zona Rural uma vez
por semana.
25. Indicação Nº 215/2020-Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira - Indica ao Executivo
Municipal, construir praça com assentos, brinquedos infantis e campo de futebol na Comunidade
das Linha.
26. Indicação Nº 216/2020-Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira - Indica ao Executivo
Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras, patrolar e encascalhar o prolongamento
da Rua da Igreja Assembleia de Deus e da Associação Quilombola, na Comunidade da Linha.
27. Indicação Nº 223/2020-Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Indica ao Executivo Municipal
através da Secretaria Municipal de Saúde que crie um programa de orientação e prevenção do
coranavirus
28. Indicação Nº 224/2020-Vereadora Ilza Francisca da Cruz - A vereadora Ilza Francisca da Cruz
infra firmada, na forma regimental vigente, indica ao poder Executivo municipal através da
Secretaria de Infraestrutura, ao Ilm° Sr. Ricardo Pinheiro e Secretaria de Planejamento de
Desenvolvimento Econômico Ilmº Sr. Felipe Viveiros a pavimentação e drenagem da Rua Bela
Vista no bairro da Suzana.
29. Indicação Nº 219/2020-Vereadora Camila Moura Teixeira Costa – Indica que promova
campanhas permanentes no combate ao mosquito da dengue, zika e chikungunya.
30. Indicação Nº 220/2020-Vereadora Camila Moura Teixeira Costa - Indica a necessidade de
proceder reposição de lâmpadas na Rua Linha, 40, localizada na Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia – UFRB.
31. Indicação Nº 221/2020-Vereadora Camila Moura Teixeira Costa - Indica a necessidade de
proceder à instalação de uma faixa de pedestres na Rua João Gustavo da Silva, ao lado do Fórum
Dr. Tancredo Neves.
32. Moção de Aplausos e Congratulações – Vereador Osvaldo da Paz - Aos organizadores e
apoiadores do Bloco Carnavalescos Chora Bananeira, em nome de Marcelo Silva de Andrade e
Edméa Souza Santos. O "Bloco dos que não foram", da Cidade de Cruz das Almas que reuniu
centenas de pessoas no Carnaval de 2020. Com três dias de festa o Trio Chora Bananeira percorreu
as ruas da cidade, relembrando os velhos carnavais, com desfile de mortalhas e caretas. Centenas
de pessoas participaram da abertura oficial que aconteceu no sábado (22) com a atração Banda
Fênix e participação de vários artistas locais, cada um teve seu brilho, e sua garra merecem nossos
aplausos e congratulações, já que batalharam para fazer o melhor, o que conseguiram, e para manter
a cultura do carnaval de rua de Cruz das Almas. Parabenizamos desde os organizadores, até o
público que prestigiou esse maravilhoso evento.
33. Moção de Pesar – Vereador Renan da Silva Gonçalves - Pelo falecimento do Sr. Otto Alencar,
ocorrido no dia 07 de março do ano em curso.
34. Moção de Pesar – Vereador Renan da Silva Gonçalves – Pelo falecimento do Sr. Clementino
Rodrigues, ocorrido no dia 30 de março do ano em curso.
ORDEM DIA:

1. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei de nº 01/2020 – Mesa Diretora - “Dispõe sobre reajuste
salarial dos servidores Quadro Efetivo do Poder Legislativo Municipal e dá outras providencias”.
2. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei de nº 04/2020 – Vereador Josenir de Andrade
Rodrigues-Institui o “Dia Municipal do Ciclismo”, no âmbito do município de Cruz das Almas –
Bahia, a ser celebrado no segundo domingo do mês de abril e dá outras providências.
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3. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei de nº 05/2020 – Vereador Josenir de Andrade
Rodrigues-Torna obrigatório dispor de Sanitários Químicos adaptados às necessidades de pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida em eventos públicos no âmbito do município de Cruz das
Almas – BA e dá outras providências.
4. Requerimento Nº005/2020 Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Informações junto ao
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação, que encaminhe uma relação
com a quantidade de ônibus do Programa Caminho da Escola, e outra relação contendo a
quantidade de ônibus que deixaram de ser utilizados para o referido programa e suas causas.
5. Requerimento Nº008/2020 Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - A relação contendo,
incluindo todas as ambulâncias e todos os veículos que prestam serviços ao Tratamento Fora do
Domicílio – TFD comprados com recursos, convênios e locados que prestam serviços ao município
através secretaria com as suas respectivas cópias das documentações e demais itens a seguir:- IPVA
- Seguro contra roubo (se houver) -Tacógrafo no caso das Vans - CNH dos condutores- Certificado
de dedetização.
6. Requerimento Nº009/2020 Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Informações junto ao
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação, quais os motivos da
paralisação das obras da Creche da Lisboa, se os motivos são falta de pagamento ou repasse de
recursos aos funcionários ou a empresa contatada para a execução da mesma.
7. Requerimento Nº006/2020 Vereador Paulo Cesar Santana Moraes- A realização de uma
Audiência Pública para tratar dos problemas e soluções das causas ocasionadas com as mudanças
climáticas em nosso município.
8. Requerimento Nº007/2020 Vereador Paulo Cesar Santana MoraesSolicita ao
Superintendente de Transito, o senhor Antônio Carlos de Oliveira que encaminhe a esta Casa
legislativa, cópias das vistorias nos veículos que transportam os estudantes da rede municipal de
ensino realizadas no ano de 2019. Solicitamos informações se nesse ano de 2020 já houve nova
vistoria, pois o ano letivo iniciou, sendo importante que já tenha sido feita, caso afirmativo também
enviar juntamente com as realizações em 2019.
9. Moção de Aplausos e Congratulações – Vereador Osvaldo da Paz - Aos organizadores e
apoiadores do Bloco Carnavalescos Chora Bananeira, em nome de Marcelo Silva de Andrade e
Edméa Souza Santos. O "Bloco dos que não foram", da Cidade de Cruz das Almas que reuniu
centenas de pessoas no Carnaval de 2020. Com três dias de festa o Trio Chora Bananeira percorreu
as ruas da cidade, relembrando os velhos carnavais, com desfile de mortalhas e caretas. Centenas
de pessoas participaram da abertura oficial que aconteceu no sábado (22) com a atração Banda
Fênix e participação de vários artistas locais, cada um teve seu brilho, e sua garra merecem nossos
aplausos e congratulações, já que batalharam para fazer o melhor, o que conseguiram, e para manter
a cultura do carnaval de rua de Cruz das Almas. Parabenizamos desde os organizadores, até o
público que prestigiou esse maravilhoso evento.

Sala das Sessões, 06 de abril de 2020.

Renan da Silva Gonçalves
Presidente

Carlos José B. Borges
1º Secretário
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