PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Rua João Gustavo da Silva, 129 – (75) 3312-1741.
Cruz das Almas – Bahia

PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA
09 DE ABRIL DE 2018
MATERIAL DO EXPEDIENTE:
1. Requerimento nº 33/2018 – Vereador Roberto Gertrudes Peixoto – Requer do Prefeito
Municipal através da Secretaria de Administração, depois de ouvido o plenário informações
quanto ao numero de obras realizadas com recursos oriundos de arrecadação municipal, caso haja
quais foram e quanto foi destinado a realizar cada uma delas em nosso município.
2. Requerimento nº 35/2018 – Vereador Roberto Gertrudes Peixoto – Requer da Mesa Diretora,
depois de cumpridas as formalidades regimentais, solicitar do Prefeito Orlando Peixoto Pereira
Filho as seguintes informações referente aos equipamentos moveis utilizado na UTI e Centro
Cirúrgico do Hospital Municipal Fernando Carvalho de Araújo: Relação descriminando os nomes
e seus respectivos números de tombamento? Quais se encontram na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e os que foram emprestados ao Hospital Nossa Senhora do Bonsucesso?
Termo de Empréstimo assinado pelo Executivo Municipal e do Hospital Municipal Fernando
Carvalho de Araújo, a data prevista para inauguração do Centro de Reabilitação, e quais os
serviços serão prestados à população depois de inaugurado?
3. Requerimento nº 36/2018- Vereador Josenir Andrade - Requer á Mesa Diretora, depois de
cumpridas as formalidades regimentais, solicitando as informações junto ao Conselho Municipal
de Educação – CME, através do seu Presidente Nadson Lopes, quais as providencias estão sendo
adotadas pelo Conselho Municipal de Educação – CME, Para que os alunos não sejam
prejudicados com as constantes falta de merenda que atinge a maioria das escolas municipais de
Cruz das Almas, por esse motivo estão sendo liberados mais cedo e deixando de cumprir sua carga
horaria obrigatória estabelecida por legislações vigentes.
4. Requerimento nº 37/2018 – Vereador Josenir Andrade - Requer á Mesa Diretora, depois de
cumpridas as formalidades regimentais, solicitando as informações junto ao Conselho da
Alimentação Escolar – CAE, através da sua Presidente Mércia Caldas, quais as providencias estão
sendo adotadas pelo Conselho da Alimentação Escolar – CAE, no sentido de resolver essa falta de
merenda que atinge a maioria das escolas municipais de Cruz das Almas.
5. Requerimento nº 38/2018- - Vereadora Maria José Silva de Oliveira- Requer uma Audiência
Pública, com a presença dos Secretários Municipais de Infraestrutura e Trabalho e Assistência
Social, para tratar tratarmos sobre a situação calamitosa em que se encontram moradores da Rua
Arapiraca, bairro Suzana, nesta cidade, atingidos pelas chuvas ocorridas durante o mês de janeiro
do ano em curso.
6. Requerimento nº 39/2018- - Vereadora Maria José Silva de Oliveira- Requer que encaminhe
ao Prefeito Municipal o presente requerimento para que, junto com a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras, informe sobre a construção de um quiosque na Praça da Feira no bairro da
Coplan, nesta cidade, detalhando as seguintes informações: 1. Nome do (a) proprietário (a); 2.
Responsável pelos custos da construção; 3. Itens que serão ali comercializados; e, 4. Quais os
termos de concessão de uso do espaço público referido.
7. Requerimento nº 40/2018- - Vereadora Maria José Silva de Oliveira- Requer que encaminhe
ao Prefeito Municipal o presente requerimento para junto à Secretaria Municipal de Educação,
informe a quantidade de licença prémio concedida aos Assistentes de Creche do Município no
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período o de 01/01/2017 até a presente data, e, ainda, se existe programação para que esses
servidores usufruam o referido beneficio durante o ano de 2018.
8. Indicação nº 11/2018- Vereador Paulo Moraes – Indica ao Executivo Municipal a construção da
Praça composta de jardinagem, bancos, iluminação e parque infantil no Bairro Dona Rosa.
9. Indicação nº 13/2018- Vereador Paulo Moraes – Indica ao Executivo Municipal a pavimentação
e drenagem do Largo da Igreja e construção da Praça composta de jardinagem, bancos, iluminação
e Parque infantil na localidade do Combê.
10. Indicação nº 14/2018- Vereador Paulo Moraes – Indica ao Executivo Municipal a construção da
Praça composta de jardinagem, bancos, iluminação e parque infantil na localidade do Engenho do
São João.
11. Indicação nº 154/2018- Vereador Roberto Gertrudes Peixoto - “Indica ao Executivo Municipal
através da Superintendência de Transito e Transporte, a implantação da Zona Azul em nosso
Município”.
12. Indicação nº 155/2018- Vereador Josenir Andrade - Indica ao Executivo Municipal, através da
Secretaria de Serviços Públicos, que realize a limpeza e capina na Rua 02 de Julho no (Centro) em
nosso município.
13. Indicação nº 156/2018- Vereador Josenir Andrade - Indica ao Executivo Municipal, através da
Secretaria de Infraestrutura, que realize o reparo no Calçamento na Ladeira que dá acesso ao
Bairro Sorriso (antiga Banguela) em nosso município.
14. Indicação nº 157/2018- Vereador Josenir Andrade – Indica ao Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município o recolhimento dos animais
caninos e felinos que se encontram nas vias publicas do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha
Vida da Tesoura.
15. Indicação nº 158/2018- Vereador Valtercio Filho – Indica ao chefe do Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, que reúnam esforços no sentido de
realizar a reabertura da Escola Municipal de Forró.
16. Indicação nº 078/2018- Vereador Thiago Chagas – Indica ao Executivo Municipal de Cruz das
Almas, através da Secretaria de Infraestrutura, a instalação de ponto de parada de ônibus na Rua
Rui Barbosa, em frente ao CETEP- Recôncavo II Alberto Torres.
17. Indicação nº 159/2018- Vereador Thiago Chagas – Indica ao Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Educação que promova curso preparatório para concursos.
18. Indicação nº 126/2018- Vereador Valter Lucas – Indica ao Executivo Municipal, através da
Secretaria de Educação e Saúde, que seja distribuído na rede pública de ensino municipal (escolas
e creches) um kit de higiene bucal – creme dental, escova dental e fio dental.
19. Indicação nº 165/2018- Vereadora Maria José Silva de Oliveira- Indica ao Executivo
Municipal, a implantação de Serviço da guarda municipal nas áreas do mercado de farinha, de
artes e de carnes, no centro de nossa cidade.
20. Indicação nº 168/2018 - Vereadora Maria José Silva de Oliveira- Indica ao Executivo
municipal junto a Secretaria de Infraestrutura e Obras, a revitalização de um canteiro Central na
mini praça, entre vias principais com a rua Carmelito Barbosa Alves, no bairro Itapicuru.
21. Indicação nº 162/2018 – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa - Indica ao Executivo
Municipal e a Secretaria de Saúde, a contratação imediata de um neuropediatra para atender às
necessidades da nossa população.
22. Indicação nº 163/2018 – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa – Indica ao Executivo
Municipal, a necessidade de implantação de um núcleo de Atendimento Especializado para
pessoas com deficiência.
23. Indicação nº 164/2018 – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa - Indica ao Executivo
Municipal e a Secretaria de Educação, que disponibilize uma equipe Multiprofissional, composta
por profissionais de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, psicopedagogia e serviço social, para
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servir de apoio a escolarização dos alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados
na rede regular de ensino.
24. Indicação nº 160/2018- Vereador Valtercio de Azevedo Cerqueira Filho- Indica ao Chefe do
Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura que reúna esforços no sentido de
realizar a pavimentação em paralelepípedos da Rua Jorge Curi, no bairro do Vilarejo.
25. Indicação nº 161/2018- Vereador Valtercio de Azevedo Cerqueira Filho-Indica ao chefe do
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer que reúna esforços
no sentido de realizar reimplantação do Projeto Bom de Bola, Bom de Escola/Bola de Meia, no
Estádio Municipal Carmelito Barbosa Alves.
26. Moção de Aplausos e Congratulações– Vereador Roberto Gertrudes Peixoto - À Direção do
Colégio Luciano Passos, pelo brilhante trabalho realizado a frente da referida Instituição de
Ensino do Estado.
27. Moção de Aplausos e Congratulações– Vereadora Maria José Silva de Oliveira-“ A Igreja
Evangélica Assembleia de Deus em Cruz das Almas, pela realização do Aviva Jovem, ocorrido
entre os dias 30 de março a 1º de abril do corrente ano, nas pessoas do pastor Gregg Ferreira e
Presbíteros Jefferson Bingre e Danilo Santos.
ORDEM DIA:
1. 1ª e única discussão e votação - Projeto de Resolução de nº 07/2018- de autoria do Vereador
Paulo Moraes- “Dispõe sobre a obrigatoriedade de respeitar um minuto de silencio sempre que
houver moção de pesar por falecimento no Material do Expediente das Sessões legislativa do
município de Cruz das Almas e dá outras providencias”.
2. 1ª Discussão e Votação - Projeto de Lei nº 10/2018 de autoria do 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.
3. 2ª Discussão e Votação - Projeto de Lei nº 04/2018- Vereadora Camila Moura Teixeira
Costa- Revoga a alínea B do Art. 1º da Lei no 260/1967 que institui feriados civis e religiosos do
município e adota outras providencias.
4. 2ª Discussão e Votação - Projeto de Lei nº 05/2018- Vereadora Camila Moura Teixeira
Costa- Institui o Feriado Municipal, o Dia 24 de junho e dá outras providências.
5. “Parecer Favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação- Ao Projeto de Lei nº
01/2018 de autoria do Vereador Valter Lucas – “Institui no município de Cruz das almas o” Dia
Municipal da Capoeira”, a ser comemorado anualmente no dia 23 de novembro.
6. Parecer Favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação- Ao Projeto de Lei nº
06/2018 de autoria do Vereador Valter Lucas - Dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal
de protetores e cuidadores individuais de animais da cidade de Cruz das Almas.
7. Moção de Aplausos e Congratulações– Vereador Osvaldo da Paz- À Santa Casa de
Misericórdia por um ano de reabertura e pelos serviços prestados à população.
8. Moção de Aplausos e Congratulações– Vereador Roberto Gertrudes Peixoto - À Direção do
Colégio Luciano Passos, pelo brilhante trabalho realizado a frente da referida Instituição de
Ensino do Estado.
9. Moção de Aplausos e Congratulações– Vereadora Maria José Silva de Oliveira-“ A Igreja
Evangélica Assembleia de Deus em Cruz das Almas, pela realização do Aviva Jovem, ocorrido
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entre os dias 30 de março a 1º de abril do corrente ano, nas pessoas do pastor Gregg Ferreira e
Presbíteros Jefferson Bingre e Danilo Santos.
10. Requerimento nº 33/2018 – Vereador Roberto Gertrudes Peixoto – Requer do Prefeito
Municipal através da Secretaria de Administração, depois de ouvido o plenário informações
quanto ao numero de obras realizadas com recursos oriundos de arrecadação municipal, caso haja
quais foram e quanto foi destinado a realizar cada uma delas em nosso município.
11. Requerimento nº 35/2018 – Vereador Roberto Gertrudes Peixoto – Requer da Mesa Diretora,
depois de cumpridas as formalidades regimentais, solicitar do Prefeito Orlando Peixoto Pereira
Filho as seguintes informações referente aos equipamentos moveis utilizado na UTI e Centro
Cirúrgico do Hospital Municipal Fernando Carvalho de Araújo: Relação descriminando os nomes
e seus respectivos números de tombamento? Quais se encontram na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e os que foram emprestados ao Hospital Nossa Senhora do Bonsucesso?
Termo de Empréstimo assinado pelo Executivo Municipal e do Hospital Municipal Fernando
Carvalho de Araújo, a data prevista para inauguração do Centro de Reabilitação, e quais os
serviços serão prestados à população depois de inaugurado?
12. Requerimento nº 36/2018- Vereador Josenir Andrade - Requer á Mesa Diretora, depois de
cumpridas as formalidades regimentais, solicitando as informações junto ao Conselho Municipal
de Educação – CME, através do seu Presidente Nadson Lopes, quais as providencias estão sendo
adotadas pelo Conselho Municipal de Educação – CME, Para que os alunos não sejam
prejudicados com as constantes falta de merenda que atinge a maioria das escolas municipais de
Cruz das Almas, por esse motivo estão sendo liberados mais cedo e deixando de cumprir sua carga
horaria obrigatória estabelecida por legislações vigentes.
13. Requerimento nº 37/2018 – Vereador Josenir Andrade - Requer á Mesa Diretora, depois de
cumpridas as formalidades regimentais, solicitando as informações junto ao Conselho da
Alimentação Escolar – CAE, através da sua Presidente Mércia Caldas, quais as providencias estão
sendo adotadas pelo Conselho da Alimentação Escolar – CAE, no sentido de resolver essa falta de
merenda que atinge a maioria das escolas municipais de Cruz das Almas.
14. Requerimento nº 40/2018- - Vereadora Maria José Silva de Oliveira- Requer que encaminhe
ao Prefeito Municipal o presente requerimento para junto à Secretaria Municipal de Educação,
informe a quantidade de licença prémio concedida aos Assistentes de Creche do Município no
período o de 01/01/2017 até a presente data, e, ainda, se existe programação para que esses
servidores usufruam o referido beneficio durante o ano de 2018.
15. Requerimento nº 39/2018- - Vereadora Maria José Silva de Oliveira- Requer que encaminhe
ao Prefeito Municipal o presente requerimento para que, junto com a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras, informe sobre a construção de um quiosque na Praça da Feira no bairro da
Coplan, nesta cidade, detalhando as seguintes informações: 1. Nome do (a) proprietário (a); 2.
Responsável pelos custos da construção; 3. Itens que serão ali comercializados; e, 4. Quais os
termos de concessão de uso do espaço público referido.
16. Requerimento nº 38/2018- - Vereadora Maria José Silva de Oliveira- Requer uma Audiência
Pública, com a presença dos Secretários Municipais de Infraestrutura e Trabalho e Assistência
Social, para tratar tratarmos sobre a situação calamitosa em que se encontram moradores da Rua
Arapiraca, bairro Suzana, nesta cidade, atingidos pelas chuvas ocorridas durante o mês de janeiro
do ano em curso.
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Sala das Sessões, 09 de Abril de 2018.
Renan da Silva Gonçalves
Presidente

Carlos José B. Borges
1º Secretário
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