PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Rua João Gustavo da Silva, 129 – (75) 3312-1741.
Cruz das Almas – Bahia
PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO
06 DE NOVEMBRO DE 2017
MATERIAL DO EXPEDIENTE:

1. Projeto de Lei n° 123/2017 – Vereador Valter Lucas Pereira - Dispõe sobre a
criação do Programa Saúde Itinerante no município de Cruz das Almas e dá
outras providências.
2. Projeto de Resolução nº 025/2017 – Vereador Renan da Silva Gonçalves e
outros - Altera a redação do art. 11 da Resolução nº 07/2016 do Regimento
Interno da Câmara Municipal, e dá outras providências.
3. Emenda nº 01/2017 - Vereador Renan da Silva Gonçalves e outros - Altera a
redação do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, dá outras providências.
4. Requerimento nº 103/2017 – Vereador Valter Lucas Pereira - Requer desta
Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, a realização de uma Audiência
Pública em parceria com a Secretaria de Saúde, no dia 14 de Novembro do ano
em curso, às 18 horas, sobre o Novembro Azul.
5. Requerimento nº 104/2017 – Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Requer
desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, que seja enviado para os
representantes do povo no Congresso Nacional, Deputados e Senadores, uma
solicitação de intervenção na proposta orçamentária, enviada pelo Governo
Federal, no sentindo de recompor os recursos destinados ao Ministério do
Desenvolvimento Social na perspectiva de garantir minimamente os direitos de
cidadania as pessoas em situação de extrema pobreza.
6. Requerimento nº 105/2017 – Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Requer
desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, a realização de uma
Audiência Pública, envolvendo o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal da Fazenda e Secretaria de Educação, APLB – Sindicato, e os
profissionais de educação, para discutir as principais dificuldades da educação na
atualidade e os entraves para avanços das reivindicações da categoria na
perspectiva de encontrar um caminho para avançar nas negociações.
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7. Requerimento nº 107/2017 – Vereador Valtercio de A. Cerqueira Filho Requer desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, a realização de uma
Audiência Pública para discutir sobre a legalidade dos métodos adotados nas
blitz realizadas para apreensão de veículos por débito de IPVA.
8. Requerimento nº 108/2017 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues Requer, a Mesa Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais,
solicitando as informações junto ao Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Saúde, os números das mamografias, realizadas no mês de outubro
e os números das realizadas pela unidade móvel do Governo do Estado.
9. Requerimento nº 109/2017 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues Requer, à Mesa Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais, junto
ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação,
informações sobre a fundamentação legal que permitiu os descontos nos salários
dos professores municipais com a legação que os mesmos não frequentam ao
curso de FORMAÇÃO PACTO, sendo que estes estavam cumprindo seus dias
letivos conforme o artigo 24 da Lei 9.394 (LDB), que ampara os professores,
portanto qual o motivo legal desse desconto.

10.Indicação nº 453/ 2017 – Vereador Valter Lucas Pereira - Indica ao
Executivo Municipal, através da Secretaria de Serviços Públicos, que seja
realizado o patrolamento na estrada de Baixa de Toquinha até a Pumba, e que
estude a possibilidade de realizar a colocação de lâmpadas nos postes.
11.Indicação nº 510/ 2017 – Vereador Valter Lucas Pereira - Indica ao
Executivo Municipal através da Superintendência de Trânsito que estude a
possiblidade de consertar os semáforos com problemas em nossa cidade.
12.Indicação nº 530/ 2017 – Vereador Valter Lucas Pereira - Indica ao
Executivo Municipal, através da Secretaria de Serviços Públicos, estude a
possibilidade de realizar a colocação de lâmpadas da Rua dos Laranjais, no
Bairro Vila Alzira.
13.Indicação nº 547/ 2017 – Vereador Valtercio de A. Cerqueira Filho- Indica
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Serviços
Públicos que promova esforços no sentido de realizar a capina no Loteamento
Primavera.
14.Indicação nº 544/ 2017 – Vereadora Maria José Cedraz S. de Oliveira Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura que faça
um cronograma de Mutirão de Limpeza para os bairros e povoados de nosso
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município, incluindo capina, recolhimento de entulhos e de acúmulos de lixo em
geral.
15.Indicação nº 545/ 2017 – Vereadora Maria José Cedraz S. de Oliveira Indica ao Executivo Municipal junto à Secretaria de Infraestrutura que envide
esforços para a elaboração de cronograma, objetivando a manutenção das
estradas vicinais e auxiliares em nosso município.
16.Indicação nº 546/ 2017 – Vereadora Maria José Cedraz S. de Oliveira - Indica
ao Executivo Municipal junto à Secretaria de Infraestrutura que realize um
cronograma de manutenção das ruas sem pavimentação, tanto do centro como em
bairros periféricos da cidade sede, incluindo patrolamento e encascalhamento.
17. Indicação nº 548/ 2017 – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa- Indica
ao Executivo Municipal e ao Superintendente Municipal de Trânsito, a
necessidade de proceder às pinturas de sinalização de trânsito nas vias públicas
do município.
18.Indicação nº 549/ 2017 – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa- Indica ao
Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde a implantação de políticas
de prevenção e cuidado ao Câncer de Mama, campanhas educativas permanentes,
aquisição de um mamógrafo e a contratação de um médico mastologista para a
rede de saúde municipal.
19.Indicação nº 550/ 2017 – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa- Indica ao
Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura e a Secretária de Serviços
Públicos, a necessidade de proceder à reforma geral da Pracinha situada em frente
ao Churrasquinho do Quinho entre os Caminhos A e B no Bairro Coplan.
20.Indicação nº 551/2017 – Vereador Thiago Chagas da Silva Santos - Indica ao
Poder Legislativo Municipal que estude a viabilidade de proporcionar estágio
legislativo.
21.Indicação nº 496/2017 – Vereador Renan da Silva Gonçalves - Indica ao
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura a
construção de área de lazer e bem estar com campo de futebol (praça saudável)
para usufruto da comunidade da Embira.
22.Indicação nº 552/2017 – Vereador Renan da Silva Gonçalves - Indica ao
Executivo Municipal, que empenhe esforços para criação de uma ciclovia na
Avenida Getúlio Vargas.
23.Indicação nº 553/2017 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Indica ao
Executivo Municipal, através da Superintendência Municipal de Transporte e
Trânsito – SMTT, a sinalização de trânsito nos bairros periféricos: Inocoop,
Coplan e Baixinha da Vitória.
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24.Indicação nº 554/2017 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Indica ao
Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde a implantação de plantões
aos sábados, domingos e feriados na farmácia básica neste município.
25.Indicação nº 557/2017 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Indica ao
Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, realização de palestras e
atendimentos preventivo para o mês Novembro Azul, que intensifica a prevenção
e o tratamento do Câncer de Próstata, nos conjuntos habitacionais Minha Casa
Minha Vida da localidade da Pumba.
26.Indicação nº 555/2017 – Vereador Osvaldo da Paz - Indica ao Executivo
Municipal, a retomada da coleta seletiva de materiais recicláveis no município de
Cruz das Almas e o apoio à cooperativa Cata Renda.
27.Moção de Aplausos e Congratulações – Vereadores Valter Lucas Pereira e
Edson Ribeiro – Aos Professores das redes municipal, estadual e particular de
Cruz das Almas, pela passagem do seu dia, comemorado no dia 15 de outubro.
28.Moção de Aplausos e Congratulações – Vereador Valter Lucas Pereira –
Aos Médicos do município de Cruz das Almas, pelo dia da categoria,
comemorado no dia 18 de outubro.

29.Moção de Repúdio – Vereador Valter Lucas Pereira – Ao Professor de Artes
na Rede Estadual de Educação do Distrito Federal e Professor na Fundação
Educacional do Distrito Federal, Sr. Antônio Obá, por ralar a imagem de gesso
de Nossa Senhora Aparecida, transformando em pó branco.
30.Parecer Favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação - Ao
Projeto de Lei nº 099/2017 do Vereador Valter Lucas Pereira - Que institui o
mês Setembro Amarelo no calendário de eventos de Cruz das Almas.
31. Parecer Contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação - Ao
Projeto de Lei nº 096/2017 de autoria do vereador Thiago Chagas - Que
dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e clinicas privada, conveniada com
o munícipio de Cruz das Almas, a reservar 10% das suas vagas para os
munícipes recém-formados na área de saúde.
ORDEM DIA:
1. 1ª e Única Discussão e Votação – Projeto de Lei nº 024/2017 de autoria do
Executivo Municipal - Concede isenção de taxas no âmbito do Município e dá
outras providências.
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2. 2ª Discussão e Votação – Projeto de Lei nº 092/2017 – Vereadora Ilza
Francisca- Dispõe sobre o Título de Utilidade Pública a Organização Religiosa
Beneficente e Cultural Ilê Axé Ogum BaraLonâ e dá outras providências.
3. 2ª Discussão e Votação - Projeto de Lei nº 087/2017 de autoria do Vereador
Renan da Silva Gonçalves - Dispõe sobre o direito a Merenda Escolar
Especial para os Portadores de Diabetes Mellitus e dá outras providências.
4. Requerimento nº 103/2017 – Vereador Valter Lucas Pereira - Requer desta
Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, a realização de uma Audiência
Pública em parceria com a Secretaria de Saúde, no dia 15 de Novembro do ano
em curso, às 18 horas, sobre o Novembro Azul.
5. Requerimento nº 104/2017 – Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Requer
desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, que seja enviado para os
representantes do povo no Congresso Nacional, Deputados e Senadores, uma
solicitação de intervenção na proposta orçamentária, enviada pelo Governo
Federal, no sentindo de recompor os recursos destinados ao Ministério do
Desenvolvimento Social na perspectiva de garantir minimamente os direitos de
cidadania as pessoas em situação de extrema pobreza.
6. Requerimento nº 105/2017 – Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Requer
desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, a realização de uma
Audiência Pública, envolvendo o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal da Fazenda e Secretaria de Educação, APLB – Sindicato, e os
profissionais de educação, para discutir as principais dificuldades da educação
na atualidade e os entraves para avanços das reivindicações da categoria na
perspectiva de encontrar um caminho para avançar nas negociações.
7. Requerimento nº 107/2017 – Vereador Valtercio de A. Cerqueira Filho Requer desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, a realização de uma
Audiência Pública para discutir sobre a legalidade dos métodos adotados nas
blitz realizadas para apreensão de veículos por débito de IPVA.
8. Requerimento nº 108/2017 – Josenir de Andrade Rodrigues - Requer, a
Mesa Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais, solicitando as
informações junto ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, os números das mamografias, realizadas no mês de outubro e os
números das realizadas pela unidade móvel do Governo do Estado.
9. Requerimento nº 109/2017 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues Requer, à Mesa Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais, junto
ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação,
informações sobre a fundamentação legal que permitiu os descontos nos salários
dos professores municipais com a legação que os mesmos não frequentam ao
curso de FORMAÇÃO PACTO, sendo que estes estavam cumprindo seus dias
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letivos conforme o artigo 24 da Lei 9.394 (LDB), que ampara os professores,
portanto qual o motivo legal desse desconto.

10.Moção de Aplausos e Congratulações – Vereadores Valter Lucas Pereira e
Edson Ribeiro – Aos Professores das redes municipal, estadual e particular de
Cruz das Almas, pela passagem do seu dia, comemorado no dia 14 de outubro.
11.Moção de Aplausos e Congratulações – Vereador Valter Lucas Pereira –
Aos Médicos do município de Cruz das Almas, pelo dia da categoria,
comemorado no dia 18 de outubro.
12.Moção de Repúdio – Vereador Valter Lucas Pereira – Ao Professor de Artes
na Rede Estadual de Educação do Distrito Federal e Professor na Fundação
Educacional do Distrito Federal, Sr. Antônio Obá, por ralar a imagem de gesso
de Nossa Senhora Aparecida, transformando em pó branco.

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2017.

Renan da Silva Gonçalves
Presidente

Carlos José Barbosa Borges
1º Secretário
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