PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Rua João Gustavo da Silva, 129 – (75) 3312-1741.
Cruz das Almas – Bahia
PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO
07 DE OUTUBRO DE 2019
MATERIAL DO EXPEDIENTE:
1. Requerimento nº 084/19 – Vereador Valter Lucas pereira - Requer a realização de uma Audiência
Pública em alusão a campanha “Outubro Rosa” com o tema “Prevenção é o melhor remédio contra o
câncer de mama”. No dia 18 de outubro do ano em curso, às 9h.
2. Requerimento de Nº 083/2019 – Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Requer a realização de uma
Sessão Especial em alusão ao dia do professor (a), reconhecendo que esses profissionais são essências
para a sociedade, da mesma forma que teremos oportunidade de dar visibilidade a profissionais que se
dedicam para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor através da educação.
3. Indicação de Nº 589/2019- Vereador Renan da Silva Gonçalves - Indica ao Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Educação, que utilize a área próxima ao Centro de Apoio Pedagógico
como estacionamento do Transporte Escolar, principalmente no turno noturno.
4. Indicação de Nº 590/2019- Vereador Renan da Silva Gonçalves- Indica ao Executivo Municipal,
através da vigilância epidemiológica da secretaria municipal de saúde, que tome providencias para
eliminar a proliferação de escorpiões no município, principalmente na rua Fanuel Eloy Ribeiro.
5. Indicação de Nº 591/2019- Vereador Renan da Silva Gonçalves- Indica ao Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de educação, que crie carteira de identificação para os estudantes da rede
pública municipal.
6. Indicação de Nº 025 /2019 - Vereador Thiago Chagas da Silva – Indica a Prefeitura Municipal de Cruz
das Almas, que localize melhor o setor de Ouvidoria do Município sugerindo o espaço que outrora
funcionava o Serviço de Informação Municipal (SIM) aproveitando para dotar este ambiente de banheiros
públicos para atender aos cruzalmenses que utilizam aquele entorno como local de trabalho.
7. Indicação de Nº 585 /2019 - Vereador Thiago Chagas da Silva - Indica a prefeitura municipal de Cruz
das Almas, através da secretaria de serviços públicos que viabilize a coleta de lixo nas comunidades de
Tereza Ribeiro, Gurunga e Gonçalão.
8. Indicação de Nº 565/2019- Vereador Josenir de Andrade Rodrigues – Indica ao Executivo
Municipal, através da Superintendência de Transporte e Trânsito, a reforma das coberturas das
paradas de Taxi, existente na Praça Senador Temístocles em nosso município.
9. Indicação de Nº 566/2019- Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Indica ao Executivo Municipal,
através da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social a implantação de uma casa de acolhimento para
crianças e adolescentes que estão em situação de violação dos seus direitos em nosso município.
10. Indicação de Nº 586/2019 Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Indica ao Executivo Municipal,
através das secretarias envolvidas, a continuidade do “Dia de Brincar” que vinha sendo realizado em nosso
município no dia 12 de outubro, pelo Executivo Municipal.
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11. Indicação de Nº 598/2019 – Vereadoras Camila Moura Teixeira Costa e Maria José Cedraz S. de
Oliveira - Indicam ao Executivo Municipal e a Secretaria de Infraestrutura, a necessidade de proceder à
construção de um Mercado do Produtor Rural as margens da BR101, na Baixa de Toquinha.
12. Indicação de Nº 599/2019 – Vereadoras Camila Moura Teixeira Costa Indica ao Executivo Municipal
e a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, projeto permanente com acompanhamento e orientação de
profissionais de Educação Física na Academia ao Ar Livre localizada na Praça Multiuso.
13. Indicação de Nº592/2019 – Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira - Indica ao Executivo
Municipal, através da Secretaria de Serviços Públicos com urgência e a Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico, que proceda com patrolamento, encascalhamento, capina e um projeto
de planejamento para pavimentação, na comunidade de Aldeia próxima ao bairro de Chapadinha.
14. Indicação de Nº593/2019 – Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira - Indica ao Executivo
Municipal, através da secretaria responsável para fazer a reforma e adequação dos dois pontos de
transporte, na Av. Getúlio Vargas no bairro da Coplan.
15. Indicação de Nº594/2019 – Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira - Indica ao Executivo
Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, providências com relação á rede de esgoto da Praça
Senador Temístocles, próximo aos quiosques de lanches.
16. Indicação de Nº596 /2019 – Vereador Carlos Trindade Silva– Indica ao Executivo Municipal,
através da secretaria de educação a possibilidade de aquisição de um parque infantil para creche
Zulmira Cruz Silveira, localizada na comunidade Sapucaia.
17. Indicação de Nº597 /2019 – Vereador Carlos Trindade Silva–Indica ao Executivo Municipal, a
reforma e cobertura da quadra poliesportiva do Colégio Augusto Eugenio da Silveira na comunidade
da Sapucaia.
18. Indicação de Nº595 /2019 – Vereador Osvaldo da Paz – Indica ao Chefe do Poder Executiva a
doação de terreno urbano ao IBADAH – INTITUTO BRASILEIRO HOSPITALAR, Organização
Social sem fins lucrativos, criando em conformidade com a Lei Federal 9.637/1998 para a construção
de uma clínica de hemodiálise no município de Cruz das Almas.
19. Moção de Aplausos e Congratulações - A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pela
realização da XI Expoflores.
20. Parecer Favorável da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos ao
Projeto de Lei nº 050/2019 de Autoria do Vereador Valter Lucas - “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
identificação em braile nas portas dos gabinetes e salas de repartições públicas e privadas para os
deficientes visuais e dá outras providencias”.
ORDEM DIA:
1. 2ª Discussão e Votação ao Projeto de Lei Nº 052/2019- Vereador Valter Lucas Pereira - “Institui a
presença de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS em todos os eventos
realizados pelo Município de Cruz das Almas para realizar sua interpretação e tradução integral em
libras”.
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2. 1ª “Discussão e Votação ao projeto de Lei nº 053/2019 de autoria do vereador Thiago Chagas da
S. Santos – “Institui o primeiro final de semana do mês de dezembro, compreendendo a sexta-feira o
sábado e o domingo, como dias oficiais da festa dos barraqueiros e ambulantes no calendário deste
município e dá outras providencias”.
3. 1ª Discussão e Votação ao projeto de Lei nº 055/2019 de autoria da vereadora Ilza Francisca da
Cruz – “Dispõe sobre a inserção do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas
municipais do município de Cruz das Almas”.
4. Requerimento de Nº 72/2019 – Vereadores: Osvaldo da Paz, Carlos Borges, Carlos Trindade, Ilza
Francisca da Cruz, Thiago Chagas, e Valtercio Filho - Requer a instalação de uma investigação
Parlamentar de Inquérito (CPI), para a apuração das fortes denúncias feita pelo presidente da Câmara
de Vereadores do município de Cruz das Almas, referente a débito da secretaria Municipal de saúde
deixado pela Prefeitura Municipal de Cruz das Almas na gestão compreendida ao período de 2013 a
2016.
5. Requerimento de Nº 82/2019 – Vereadores: Osvaldo da Paz, Carlos Borges, Carlos Trindade, Thiago
Chagas, e Valtercio Filho - Vêm requerer a instalação de uma Investigação Parlamentar de Inquérito –
(CPI), para a apuração das fortes denúncias feita pelo presidente da Câmara de Vereadores do Município
de Cruz das Almas, referente ao consumo de cocaína por integrantes do camarote institucional da
Prefeitura Municipal de Cruz.
6. Requerimento nº 084/19 – Vereador Valter Lucas pereira - Requer a realização de uma Audiência
Pública em alusão a campanha “Outubro Rosa” com o tema “Prevenção é o melhor remédio contra o
câncer de mama”. No dia 18 de outubro do ano em curso, às 9h.
7. Requerimento de Nº 083/2019 – Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Requer a realização de uma
Sessão Especial em alusão ao dia do professor (a), reconhecendo que esses profissionais são essências
para a sociedade, da mesma forma que teremos oportunidade de dar visibilidade a profissionais que se
dedicam para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor através da educação.
8. Parecer Favorável da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos ao
Projeto de Lei nº 050/2019 de Autoria do Vereador Valter Lucas - “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
identificação em braile nas portas dos gabinetes e salas de repartições públicas e privadas para os
deficientes visuais e dá outras providencias”.
9. Moção de Aplausos e Congratulações - A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pela
realização da XI Expoflores.

Sala das Sessões, 07 de outubro de 2019.

Renan da Silva Gonçalves
Presidente

Carlos José B. Borges
1º Secretário
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