PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Rua João Gustavo da Silva, 129 – (75) 3312-1741.
Cruz das Almas – Bahia
PAUTA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA
12 DE MARÇO DE 2018

MATERIAL DO EXPEDIENTE:
1. Projeto de Resolução nº 07/2018 – Vereador Paulo Cesar S. Moraes - “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de respeitar um minuto de silêncio sempre que houver moção de pesar no Material
do Expediente das Sessões legislativas do município de Cruz das Almas e dá outras providências”.
2. Projeto de Lei nº 01/2018 – Vereador Valter Lucas Pereira - “Institui no município de Cruz
das Almas o “Dia Municipal da Capoeira”, a ser comemorado anualmente no dia 23 de
novembro”.
3. Projeto de Lei nº 06/2018 – Vereador Valter Lucas Pereira - Dispõe sobre a criação do
Cadastro Municipal de protetores e cuidadores individuais de animais da cidade de Cruz das
Almas.
4. Projeto de Lei nº 10/2018 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Dispõe sobre a
utilização de tela de proteção no serviço de corte de grama nas laterais das vias públicas e dá
outras providencias, no âmbito do Município de Cruz das Almas e dá outras providencias.
5. Requerimento nº 18/2018 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Requer da Mesa
Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais, solicitar informações junto ao
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social,
informações sobre quais motivos levaram aos Conselheiros Tutelares à suspender os “Plantões do
Conselho Tutelar do nosso Município”.
6. Requerimento nº 19/2018 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues- Requer da Mesa
Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais, solicitar informações junto ao
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a relação dos Agentes de
Endemias e Saúde da Família, que estão em desvios de função e quais foram seus motivos e
necessidades, para estarem em outras funções?
7. Requerimento nº 20/2018 - Vereador Renan da Silva Gonçalves - Requer desta Casa
Legislativa, depois de ouvido o plenário, a realização de uma Audiência Pública, com data a ser
definida, para esclarecimento do Secretário de Esportes, Cultura e Lazer, Sr. Ronaldo Santana,
quanto a NÃO REALIZAÇÃO das atividades esportivas importantes e tradicionais do município,
como: Taça 29 de julho, Campeonato Rural e Campeonato entre Bairros.
8. Requerimento nº 21/2018 - Vereador Renan da Silva Gonçalves - Requer desta Casa
Legislativa, depois de ouvido o plenário, solicitar a Secretaria Municipal de Saúde que encaminhe
esclarecimento quanto à quantidade de pessoas picadas por escorpiões em Cruz das Almas, quais
medidas adotadas e o que tem sido feito para o controle e qual o número de pessoas que já foram
atacadas por esse aracnídeo no município.
9. Requerimento nº 22/2018 – Vereador Edson Ribeiro- Requer à Mesa Diretora, após
cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja oficiado ao Prefeito
Municipal para que junto aos setores competentes providencie: cópias das Leis Sancionadas,
referentes aos projetos de Lei aprovados pelo Plenário desta Casa de Leis, nos exercícios de
2017/2018.
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10. Requerimento nº 23/2018 – Vereador Elias Silva Nascimento- Requer á Mesa Diretora, depois
de cumpridas as formalidades regimentais, solicitar junto ao Executivo Municipal, através da
Secretaria de Administração, a relação nominal de todos os cargos de livre nomeação (Chefia de
Departamentos, Divisão, Direção e Assessorias) que estão nomeados por decretos ou portarias
assinadas e publicadas em diário oficial do município.
11. Indicação nº 04/2018- Vereador Paulo Cesar S. Moraes- Indica ao Executivo Municipal a
construção de vestiário composto de sanitário e área de ventilação para atender os atletas que
utilizam o campo de futebol situado no Bairro Andaraí (localizado ao lado da Praça do Bairro)
12. Indicação nº 05/2018- Vereador Paulo Cesar S. Moraes- Indica ao Executivo Municipal a
criação de uma Creche na localidade do Cadete, Zona Rural do munícipio, utilizando as
dependências da Escola Conde Barbosa.
13. Indicação nº 36/2018- Vereador Thiago Chagas da S. Santos - Indica a Prefeitura Municipal de
Cruz das Almas, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que sejam enviados
caminhões-pipas para abastecimento de caixas d´agua nas comunidades rurais que não são
cobertas pelo serviço de abastecimento da Embasa.
14. Indicação nº 80/2018- Vereador Thiago Chagas da S. Santos - Indica ao Executivo Municipal
de Cruz das Almas, através da Secretaria de Infraestrutura, a instalação de uma barra de proteção
na Rua Nemésio Dultra da Costa, nas proximidades da casa de Lameu até o Bar de Golô.
15. Indicação nº 63/2018- Vereadora Maria José Cedraz S. de Oliveira - Indica ao Executivo
Municipal, após ouvido o plenário desta Casa Legislativa, a efetivação de convênio entre o Poder
Público Municipal e o Projeto Social Recanto de Deus, denominada popularmente “ Centro de
Recuperação Vida Nova com Jesus”, com abrangência de atividades da assistência social,
atendimento à saúde básica, profissionalização, geração de emprego e renda, fornecimento de
alimentos, formação educacional, fomentar o amparo de adolescentes infratores, além de outras
atividades afins.
16. Indicação nº 104/2018- Vereadora Maria José Cedraz S. de Oliveira - Indica ao Executivo
Municipal, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, após ouvido o
Plenário desta Casa Legislativa, a construção de uma Praça no Bairro Primavera, neste município ,
especificamente na área aonde converge com a Rua José Silva Daltro.
17. Indicação nº 105/2018- Vereadoras Maria José Cedraz S. de Oliveira e Camila Moura
Teixeira Costa- Indica ao Executivo municipal, através da Secretaria Municipal de Educação,
após ouvido o plenário desta Casa Legislativa, que promova cursos de aperfeiçoamento para os
Professores da Educação Infantil em nosso município.
18. Indicação nº 74/2018- Vereador Josenir de Andrade Rodrigues – Indica ao Executivo
Municipal através da Secretaria de Serviços Públicos, que faça a recolocação de novas lixeiras na
Praça Senador Temístocles, pois a maioria das que estão nesta localidade encontram-se
danificadas.
19. Indicação nº 75/2018- Vereador Josenir de Andrade Rodrigues – “Indica ao Executivo
Municipal através da Secretaria de Serviços Públicos e Infraestrutura a limpeza das “Bocas de
Lobos”, existentes na Rua Castelo Branco, bairro Lauro Passos - fundo da Clinica de Dr. Jean.
20. Indicação nº 97/2018- Vereador Josenir de Andrade Rodrigues – Indica ao Executivo
Municipal, através da Secretaria de Serviços Públicos, que realize a limpeza das Ruas transversais
no Loteamento São José, em nosso município.
21. Indicação nº 81/2018- Vereador Valter Lucas Pereira- Indica o encaminhamento ao Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Serviços Públicos, que estude a possibilidade de
realizar a limpeza e retirada de entulho da Rua Leopoldo Cezareno, Centro, próximo à Praça do
Soldado.
22. Indicação nº 89/2018- Vereador Renan da Silva Gonçalves- Indica ao Executivo Municipal,
através da Secretária Municipal de Serviços Públicos, implantar a Coleta Seletiva em Cruz das
Almas.
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23. Indicação nº 106/2018- Vereador Renan da Silva Gonçalves- Indica ao Executivo Municipal,
que viabilize a implantação de uma unidade de PROCON em Cruz das Almas- Ba.
24. Indicação nº 107/2018- Vereador Renan da Silva Gonçalves- Indica ao Executivo Municipal,
através da Secretaria de Serviços Públicos, para fazer a retirada dos animais domésticos – cães e
gatos – abandonados nas vias públicas e o controle de natalidade dos mesmos.
25. Indicação nº 92/2018- Vereador Edson Ribeiro- Indica ao Executivo Municipal a implantação
de uma Unidade Básica de Saúde – UBS na localidade da Boca da Mata.
26. Indicação nº 93/2018- Vereador Edson Ribeiro- Indica ao Executivo Municipal a reforma da
quadra Poliesportiva da quadra de esportes da Praça dos Escoteiros, neste município.
27. Indicação nº 100/2018- Vereador Carlos José Barbosa Borges- Indica ao Executivo Municipal
que solicite a Superintendência Regional do INCRA na Bahia uma equipe do Programa Nacional
de Documentos da Trabalhadora Rural – PNDTR, para expedição de documentos de carteira de
identidade.
28. Indicação nº 102/2018- Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Politicas Especiais em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação que seja realizada formação continuados dos profissionais de educação, bem como
campanha permanente de combate ao machismo e de valorização da mulher com o objetivo de
combate a violência contra mulher e ao feminicídio.
29. Indicação nº 103/2018- Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Indica ao Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que realize reparo do sistema de captação de
água na ladeira da Chapadinha.
30. Indicação nº 114/2018- Vereador Osvaldo da Paz - Indica ao Chefe do Poder Executivo
Municipal envidar esforços para a construção do Centro Administrativo e um espaço definitivo
para a realização da festa do São João de Cruz das Almas.
31. Indicação nº 116/2018- Vereadora Camila Moura Teixeira Costa- Indica ao Executivo e a
Secretaria de Serviços Públicos que disponibilize fardamento completo adequado, ferramentas de
trabalho e equipamentos de proteção individual para os profissionais da limpeza pública de nossa
cidade.
32. Indicação nº 117/2018- Vereadora Camila Moura Teixeira Costa- Indica ao Executivo
Municipal, a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer e a Secretaria de Infraestrutura, a necessidade
de proceder à reforma da quadra poliesportiva do Bairro Inocoop.
33. Indicação nº 121/2018- Vereador Valtercio de A. Cerqueira Filho- Indica ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura que promova esforços no sentido de
realizar a construção da Ponte na estrada vicinal que liga a Comunidade dos Poções á Comunidade
do Rebouças, em nosso município.
34. Moção de Aplausos e Felicitações – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues-Aos dirigentes e
funcionários da COFEL, pelos quarenta anos de instalação em nosso município, comemorado no
dia 24 de fevereiro do ano em curso.
ORDEM DIA:
1. 1ª e Única Discussão e Votação ao Projeto de Lei nº 02/2018 – Vereador Osvaldo da Paz- Cria
a galeria com a composição de todas as legislaturas com as fotos dos ex-vereadores e exvereadoras da Câmara Municipal de Cruz das Almas, Ba.
2. Requerimento nº 18/2018 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Requer da Mesa
Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais, solicitar informações junto ao
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social,
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informações sobre quais motivos levaram aos Conselheiros Tutelares à suspender os “Plantões do
Conselho Tutelar do nosso Município”.
Requerimento nº 19/2018 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues- Requer da Mesa
Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais, solicitar informações junto ao
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a relação dos Agentes de
Endemias e Saúde da Família, que estão em desvios de função e quais foram seus motivos e
necessidades, para estarem em outras funções?
Requerimento nº 20/2018 - Vereador Renan da Silva Gonçalves - Requer desta Casa
Legislativa, depois de ouvido o plenário, a realização de uma Audiência Pública, com data a ser
definida, para esclarecimento do Secretário de Esportes, Cultura e Lazer, Sr. Ronaldo Santana,
quanto a NÃO REALIZAÇÃO das atividades esportivas importantes e tradicionais do município,
como: Taça 29 de julho, Campeonato Rural e Campeonato entre Bairros.
Requerimento nº 21/2018 - Vereador Renan da Silva Gonçalves - Requer desta Casa
Legislativa, depois de ouvido o plenário, solicitar a Secretaria Municipal de Saúde que encaminhe
esclarecimento quanto a quantidade de pessoas picadas por escorpiões em Cruz das Almas, quais
medidas adotadas e o que tem sido feito para o controle e qual o numero de pessoas q que já foram
atacadas por esse aracnídeos no município.
Requerimento nº 22/2018 – Vereador Edson Ribeiro- Requer à Mesa Diretora, após
cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja oficiado ao Prefeito
Municipal para que junto aos setores competentes providencie: cópias das Leis Sancionadas,
referentes aos projetos de Lei aprovados pelo Plenário desta Casa de Leis, nos exercícios de
2017/2018.
Requerimento nº 23/2018 – Vereador Elias Silva Nascimento- Requer á Mesa Diretora, depois
de cumpridas as formalidades regimentais, solicitar junto ao Executivo Municipal, através da
Secretaria de administração a relação nominal de todos os cargos de livre nomeação (Chefia de
Departamentos, Divisão, Direção e Assessorias) que estão nomeados por decretos ou portarias
assinadas e publicadas em diário oficial do município.
Moção de Aplausos e Aplausos e Felicitações – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues-Aos
dirigentes e funcionários da COFEL, pelos quarenta anos de instalação em nosso município,
comemorado no dia 24 de fevereiro do ano em curso.
Moção de Aplausos e Congratulações– Vereador Paulo Cesar S. Moraes- Ao Sr. Marcelo
Silva de Andrade pelo evento realizado nos dias 11 e 13 de fevereiro com seu folclórico Trio
Chora Bananeira que acontece todos os anos no Carnaval.
Sala das Sessões, 12 de março de 2018.
Renan da Silva Gonçalves
Presidente

Carlos José B. Borges
1º Secretário
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