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ORDEM DO DIA 
 

PROJETO DE LEI Nº 71/20.............Concede diferimento, com parcelamento, do prazo para recolhimento de 

tributos municipais, na situação especifica em decorrência da pandêmia relacionada ao Coronavírus. 

Sem Parecer das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final; e Finanças, Orçamento e Fiscalização.  

1ª Discussão – Votação. 

Autor (a): vereador (a) EDVALDO BRITO 

 

PROJETO DE LEI Nº 251/16.............Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de lixo do Município de 

Salvador disponibilizarem um aplicativo móvel para coleta de lixo. 

Com Parecer Favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final; e Finanças, Orçamento e 

Fiscalização. Sem Parecer das Comissões de Transporte, Trânsito e Serviços Municipais; e Planejamento Urbano 

e Meio Ambiente. 

1ª Discussão – Votação. 

Autor (a): vereador (a) KIKI BISPO 

 

PROJETO DE LEI Nº 374/09...........Torna obrigatório a fixação, nas academias de ginástica, centros 

esportivos e nos estabelecimentos similares, de cartaz com advertência sobre as consequências do uso do 

anabolizantes e dá outras providências.   

Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e Redação Final; de Finanças.  Orçamento e 

Fiscalização, com Emenda, e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  

1ª Discussão – Votação 

Autor: vereador CARLOS MUNIZ. 

 
PROJETO DE LEI Nº 271/14.............Dispõe sobre a obrigatoriedade de agentes públicos de posicionar 

biombos, cortinas, barreiras ou similares em locais onde ocorrerem acidentes de trânsito com vítimas. 

Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, inclusive à Emenda; 

Finanças, Orçamento e Fiscalização; e Transportes, Trânsito e Serviços Municipais, com Emenda. 

1ª Discussão – Votação. 

Autor: vereador CLAUDIO TINOCO 

 

PROJETO DE LEI Nº 175/15.............Dispõe sobre a “Temperatura adequada nas dependências dos 

estabelecimentos de Saúde” no Município de Salvador, e dá outras providências. 

Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final; Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, com ressalvas; e Saúde, Planejamento Familiar, Seguridade e Previdência Social. 

1ª Discussão – Votação. 

Autor: vereador CLAUDIO TINOCO. 

 
PROJETO DE LEI Nº 304/17...........Institui a obrigatoriedade da avaliação física, após avaliação médica, feita 

por profissional legalmente habilitado no Conselho Profissional para a prática de exercício físico e de atividade 

esportiva, e dá outras providências. 

Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final; Finanças, Orçamento e 

Fiscalização; e Educação, Esporte e Lazer. 

1ª Discussão – Votação. 

Autor: vereador ODIOSVALDO VIGAS 

 
PROJETO DE LEI Nº 95/19..........Dispõe sobre a atividade dos vendedores intracoletivos no Munícipio de 

Salvador e dá outras providências. 

Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, inclusive à Emenda; 

Finanças, Orçamento e Fiscalização; e Transporte, Trânsito e Serviços Municipais, com Emenda. 

1ª Discussão – Votação. 

Autor: vereador FÁBIO SOUZA. 

 
PROJETO DE LEI Nº 09/17........Acrescenta dispositivo à Lei nº 5.973/2001, que dispõe sobre a criação do 

Programa de Cooperativas de Hortas Comunitárias da Cidade de Salvador. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final; Finanças, Orçamento e 

Fiscalização; e Desenvolvimento e Turismo. 

1ª Discussão – Votação. 

Autora: vereadora IREUDA SILVA 
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PROJETO DE LEI Nº 142/15........ Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de guaritas elevadas nos 

estacionamentos privados com mais de 1000m² de área total, no âmbito do Município de Salvador, e dá outras 

providências. 

Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final; Finanças, Orçamento e 

Fiscalização; e Transporte, Trânsito e Serviços Municipais. 

1ª Discussão – Votação  

Autor: vereador LUIZ CARLOS DE SOUZA 

 
PROJETO DE LEI Nº 124/19...........Denomina de Pedro Irujo, um logradouro público desta Cidade. 

Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final; Finanças, Orçamento e 

Fiscalização; e Planejamento Urbano e Meio Ambiente. 

Discussão Única – Votação. 

Autor: vereador MAURICIO TRINDADE. 

 
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 1103/19........Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador, que disponha 

sobre a obrigatoriedade dos veículos alugados pelo Governo do Estado da Bahia tenham o Certificado de 

Registro e Licenciamento do Veículo (CRVL) registrado no Estado da Bahia. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 55/20........Indica ao Sr. Prefeito que construa e execute, no contexto da 

pandemia de Coronavirus-Sars-Cov-2, um Plano Operativo de Ações para a Saúde e Assistência da População 

em Situação de Rua, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde-SUS e do Sistema Único de 

Assistência Social- SUAS. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARTA RODRIGUES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 56/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, que dispense, temporariamente, 

e/ou estabeleça revezamento de servidores e terceirizados que atuam no SAC e outras áreas relativas a serviços 

públicos estaduais que prestam atendimento direto ao cidadão, mantendo-se o atendimento exclusivo a situações 

emergenciais. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) TOINHO CAROLINO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 57/20.......Indica ao Exmo. Governador, a exemplo do que foi decretado pelo 

Prefeito do Município de Salvador, que sejam distribuídas Cestas Básicas para cada um dos estudantes da Rede 

Estadual de Ensino que estão com as aulas suspensas. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) DEMÉTRIO OLIVEIRA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 59/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, aditamento do Decreto Municipal, 

que estabelece medidas de combate ao avanço do coronavírus, para incluir a obrigatoriedade dos 

estabelecimentos de atendimento à população em fornecer meios de higienização que visem conter a propagação 

de doenças. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 61/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, revitalização dos containers do 

Programa Corra pro Abraço para que a população em situação de rua tenha acesso a higienização. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 62/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, ampliação da cobertura das equipes 

do projeto Consultório de Rua visando a busca ativa das pessoas em situação de rua que possivelmente 

encontrem-se infectados pelo coronavírus para que recebam os devidos cuidados de tratamento e isolamento. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 
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Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 63/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito que, por meio de decreto, limite a 

quantidade de venda de produtos essenciais à população por pessoa, nos supermercados de Salvador. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) LORENA BRANDÃO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 65/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, criação de estratégias para, durante a 

pandemia do coronavírus, garantir a alimentação das pessoas em situação de rua utilizando como referência os 

Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua (Centro POP). 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 68/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito que garanta a prioridade do Benefício 

Natalidade para mulheres grávidas e lactantes, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate 

à Pobreza, benefício esse previsto no artigo 40 da Lei Municipal nº 9.502/2019, devido à pandemia do COVID-

19, dentre outras providências. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARTA RODRIGUES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 69/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador que reduza a alíquota do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS para álcool em gel e outros produtos de prevenção ao 

Coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) LORENA BRANDÃO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 70/20........Indica ao Governador que garanta o acesso aos serviços de saúde 

estaduais nas unidades de restrição de liberdade do município de Salvador, em articulação com a Rede de 

Atenção à Saúde do SUS, que atuarão na atenção básica e na prevenção de doenças, com os procedimentos de 

higienização adequados, durante do estado calamidade pública devido à pandemia de Coronavírus (COVID-19), 

com a identificação e atenção, em especial, ao grupo de risco da referida doença, dentre pessoas em restrição de 

liberdade, liberdade condicional, agentes penitenciários, agentes policiais e familiares. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARTA RODRIGUES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 71/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que todas as medidas cabíveis sejam 

tomadas para que as pessoas em situação de rua, sendo mais vulneráveis à contaminação do coronavírus, sejam 

deslocadas para determinados colégios municipais junto aos órgãos competentes, cumprindo devidamente às 

recomendações da OMS, sendo acolhidas com toda assistência social e hospitalar, observadas e avaliadas 

enquanto estiver mantido o estado de calamidade pública no País 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) IREUDA SILVA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 72/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, garantia da continuidade dos serviços 

essenciais para responder à violência contra mulheres, desenvolvendo novas modalidades de prestação de 

serviços no contexto atual e aumentar o apoio às organizações especializadas de mulheres para fornecer serviços 

de apoio nos níveis local e territorial. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 73/20.......Indica ao Exmo. Sr. Governador, garantia da continuidade dos 

serviços essenciais para responder à violência contra mulheres, desenvolvendo novas modalidades de prestação 

de serviços no contexto atual e aumentar o apoio às organizações especializadas de mulheres para fornecer 

serviços de apoio nos níveis local e territorial. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 
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Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 74/20.......Indica à Exma. Sra. Secretária Estadual de Política para as 

Mulheres, promoção de estratégias específicas para o empoderamento e recuperação econômica das mulheres, 

considerando programas de transferência de renda, para mitigar o impacto da pandemia e suas medidas de 

contenção, incluindo apoio para que elas se recuperem e desenvolvam resiliência para crises futuras. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 75/20.......Indica à Exma. Sra. Secretária Municipal de Política para as 

Mulheres, Infância e Juventude, promoção de estratégias específicas para o empoderamento e recuperação 

econômica das mulheres, considerando programas de transferência de renda, para mitigar o impacto da pandemia 

e suas medidas de contenção, incluindo apoio para que elas se recuperem e desenvolvam resiliência para crises 

futuras. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 76/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, constituir uma comissão de 

prevenção à violência doméstica formada por representantes de organizações governamentais, não-

governamentais e de conselhos de representação social para atuar no período de restrição a fim de fomentar 

políticas públicas que visem ao desenvolvimento de projetos educativos e de promoção à saúde, em estrita 

observância à garantia dos direitos humanos e ao Estado de Direito. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 78/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, a suspensão dos vencimentos dos 

tributos estaduais por 6 (seis) meses em razão da pandemia do COVID-19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) TEO SENNA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 79/20.......Indica ao Exmo. Sr. Governador, regularizar e ampliar os repasses 

de recursos para cofinanciamento de serviços emergenciais implementados pelos municípios que visem dar conta 

dos procedimentos de cuidado e controle da pandemia do coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 80/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, suspensão das atividades não 

essenciais em órgãos públicos estaduais enquanto durarem os efeitos da pandemia do coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 81/20........Indica ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, 

que suspenda as execuções dos mandados de reintegrações de posse e despejos em toda a Bahia enquanto 

durarem os efeitos da pandemia do coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 82/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que promova a antecipação da 

primeira parcela do 13º salário para os servidores públicos ativos ou inativos do Município para o mês de março 

de 2020. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 83/20.......Indica ao Exmo. Sr. Governador, que promova a antecipação da 

primeira parcela do 13º salário para os servidores públicos ativos ou inativos do Estado para o mês de março de 

2020. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 84/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, garantia de renda mínima, com 

pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal, aos taxistas e mototaxistas que ficarem com a renda comprometida 

durante os efeitos da pandemia do coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 85/20........Indica ao Exmo. Sr. Presidente da República que realize, por meio 

do Ministério da Saúde, testes rápidos do Coronavírus para todos os casos suspeitos, sejam leves ou graves, 

seguindo a recomendação da OMS. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) LORENA BRANDÃO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 86/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, suspensão da cobrança por 30 

dias de tarifa de água para as pessoas inscritas nos programas sociais governamentais, devidamente comprovado 

pelo solicitante, em decorrência da prevenção ao contágio do Covid-19 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) TOINHO CAROLINO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 87/20........Indica ao Exmo. Sr. Secretário de Administração Penitenciária e 

Ressocialização do Estado da Bahia, que seja estabelecido plano específico de prevenção e contingenciamento 

para a população de pessoas privadas de liberdade ou em situação de acolhimento institucional, devendo ser 

disponibilizado relatório diário com o monitoramento dos casos e as providências tomadas. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 88/20........Indica ao Prefeito a criação do programa para disponibilização e 

distribuição de Álcool Gel nos postos de saúde do município, atingindo todos os bairros do município de 

Salvador. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCELLE MORAES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 89/20........Indica ao Prefeito, a criação do programa para disponibilização e 

distribuição de (álcool gel, máscaras e luvas) para os profissionais (motoristas e cobradores) por parte dos 

empresários que prestam o serviço de mobilidade na cidade do Salvador. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCELLE MORAES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 90/20........Indica ao Exmo. Governador do Estado da Bahia, que edite ato 

para proibir a suspensão de atendimentos do Planserv enquanto durar a pandemia da Covid 19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 91/20........Indica ao Exmo. Governador do Estado da Bahia que priorize a 

contratação de ex-funcionários da Real Sociedade Espanhola de Beneficência, quando realizada a seleção com 

objetivo de permitir o funcionamento do Hospital Espanhol no enfrentamento a pandemia da Covid 19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 93/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, garantia de renda mínima, com 

pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal, as catadoras e catadores de materiais recicláveis que ficarem sem 

renda enquanto durarem os efeitos da pandemia do coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 94/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, garantia de renda mínima, com 

pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal, as catadoras e catadores de materiais recicláveis que ficarem sem 

renda enquanto durarem os efeitos da pandemia do coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 95/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que suspenda o repasse dos 

empréstimos consignados, descontados na folha dos Servidores Públicos Municipais, enquanto durar a pandemia 

da Covid 19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 96/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, que disponibilize para todos os 

Agentes de Segurança Pública do Estado da Bahia equipamentos de proteção individual (EPI) como medida de 

prevenção ao COVID-19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 97/20........Indica ao Exmo. Governador, que suspenda o repasse dos 

empréstimos consignados, descontados na folha dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, enquanto durar a 

pandemia da Covid 19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 98/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, que seja reforçado o 

fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPI) nos Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento 

24h e de Emergência, conforme as orientações do Ministério da Saúde como medida de prevenção e controle 

para cada etapa de atendimento dos casos de COVID-19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 99/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, que estabeleça com a Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) um plano/cronograma de abastecimento de água para o 

Município de Salvador, que possibilite o acesso nos locais que hoje tem oferta reduzida, ainda que sejam 

necessárias, emergencialmente, técnicas alternativas. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 100/20.......Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, implementar ações itinerantes de 

vacinação contra gripe em todas as áreas do Município visando imunizar a população em situação de rua, além 

de implantar postos de vacinação nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua 

(Centros Pop). 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 101/20........Indica ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde do Município de 

Salvador, que inclua os Psicólogos e Assistentes Sociais no rol de profissionais da saúde para o enfrentamento a 

pandemia da Covid 19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 
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Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 102/20........Indica ao Exmo. Governador do Estado da Bahia, que implante 

uma política no âmbito estadual para assistir os Taxistas durante o enfrentamento a pandemia da Covid 19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 103/20........Indica ao Exmo. Prefeito do Município de Salvador, que implante 

uma política no âmbito municipall para assistir os Taxistas durante o enfrentamento a pandemia da Covid 19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 104/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, dispor sobre a obrigatoriedade de 

adoção da medida de liberação de cumprimento de plantão dos trabalhadores da limpeza urbana acima de 60 

anos e trabalhadores com complicações de saúde, a realização de treinamentos constantes de trabalhadores 

terceirizados municipais que indiretamente estão vinculados ao enfrentamento da Covid-19 e a disponibilização 

de equipamentos de proteção para todos os profissionais da limpeza de Salvador. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 105/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, dispor sobre a obrigatoriedade, de 

concessão de gratificação especial para todos os servidores e trabalhadores municipais diretamente envolvidos 

no processo de enfrentamento ao Coronavírus, como forma de compensá-los pelos riscos que estão assumindo ao 

cuidar da coletividade. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 107/20........Indica ao Exmo. Presidente da República Federativa do Brasil 

que edite ato para proibir a suspensão de atendimentos dos Planos de Saúde enquanto durar a pandemia da Covid 

19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 108/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, dispor sobre a obrigatoriedade, 

de concessão de gratificação especial para todos os servidores e trabalhadores estaduais diretamente envolvidos 

no processo de enfrentamento ao Coronavírus, como forma de compensá-los pelos riscos que estão assumindo ao 

cuidar da coletividade. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 109/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, dispor sobre a obrigatoriedade de 

adoção da medida de liberação de cumprimento de plantão dos servidores municipais acima de 60 anos e 

servidores com complicações de saúde, a realização de treinamentos constantes dos servidores e trabalhadores 

municipais diretamente vinculados ao enfrentamento da Covid-19 e a disponibilização de equipamentos de 

proteção para todos das unidades de saúde de Salvador. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 110/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, dispor sobre a obrigatoriedade, 

de adoção de medida de liberação de cumprimento de plantão dos servidores estaduais acima de 60 anos e de 

servidores com complicações de saúde, a realização de treinamentos constantes dos servidores e trabalhadores 

estaduais diretamente vinculados ao enfrentamento da Covid-19 e a disponibilização de equipamentos de 

proteção para todos das unidades de saúde da Bahia. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 
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Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 112/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, que reforce a segurança por 

meio da Polícia Militar nos postos de vacinação drive thru destinados aos idosos. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) LORENA BRANDÃO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 113/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que realize através do órgão 

responsável, parcerias com as rádios comunitárias e que carros de som sejam colocados para circular em todos os 

bairros, com mensagens de conscientização para o combate à proliferação do COVID-19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SÍLVIO HUMBERTO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 114/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que realize através do órgão 

responsável Processo Seletivo Simplificado (REDA) para a contratação de profissionais da área de psicologia e 

assistência social. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SÍLVIO HUMBERTO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 115/20........Indica ao Exmo. Sr. Presidente da República que promova, por 

meio do Ministério da Saúde, capacitação profissional específica para o tratamento de pacientes com 

Coronavírus a todos os profissionais da saúde envolvidos nesse trabalho. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) LORENA BRANDÃO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 117/20.......Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que garanta aos catadores e 

catadoras de materiais recicláveis a concessão de benefícios assistenciais emergenciais visando a minimização da 

situação de risco imposta pela pandemia de COVID-19, dentre outras iniciativas. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARTA RODRIGUES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 118/20.......Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, a obrigatoriedade de manter abertos 

os estabelecimentos comerciais de serviços essenciais, e que os proprietários tenham o controle de entrada, 

respeitando os critérios de distância mínima, afim de evitar contatos muito próximos entre os consumidores, 

prevenindo dessa forma a proliferação do Coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 119/20.......Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine o envio de caminhões 

pipa e kits de higiene às comunidades necessitadas, com o objetivo de evitar a propagação do Coronavírus 

(COVID 19) na cidade de Salvador. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 120/20.......Indica ao Exmo. Sr. Governador, que isente pelo prazo de 90 dias, 

os contribuintes dos tributos que integram o Código Tributário do Estado da Bahia, afim de evitar a falta de 

recursos para manter o sustento familiar da população durante o período de isolamento de prevenção da 

pandemia do Covid-19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 121/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que isente pelo prazo de 90 dias, os 

contribuintes dos tributos que integram o Sistema Tributário do Município, afim de evitar a falta de recursos para 

manter o sustento familiar dos soteropolitanos durante o período de isolamento de prevenção da pandemia do 

Covid-19. 
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Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 122/20.......Indica ao Exmo. Sr. Presidente do Brasil, que conceda a isenção 

dos pagamentos, pelas empresas, de FGTS e INSS sobre a folha de pagamento pelos próximos 3 meses, sem 

causar prejuízos ao trabalhador. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 123/20........Indica ao Exmo. Sr. Presidente do Brasil, que seja liberada 

parcelas do seguro-desemprego para as pessoas que estão desempregadas a mais de 1 ano, comprovado através 

da CTPS. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 124/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que institua no âmbito do município 

a obrigatoriedade das academias disponibilizar e propiciar treinos individuais e aulas via internet. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 126/20........Indica ao Exmo. Governador do Estado da Bahia, que inclua os 

Psicólogos e Assistentes Sociais no rol de profissionais da saúde para o enfrentamento a pandemia da Covid 19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 1102/19........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que implante no âmbito do 

Município de Salvador, o sistema de informações constando o histórico de vacinação de toda a população 

soteropolitana e dá outras providências. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 127/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito que conceda o Benefício 

Alimentação em forma de pecúnia, dinheiro, afim de facilitar a logística, evitar a aglomeração das entregas das 

cestas básicas, e fomentar os pequenos comércios nos bairros da cidade de Salvador, no contexto da pandemia do 

Covid-19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARTA RODRIGUES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 128/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, o reconhecimento dos templos 

religiosos e suas respectivas atividades como essenciais para o município, inclusive em períodos de exceção ou 

calamidade pública. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) LUIZ CARLOS DE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 129/20........Indica ao Governador a criação do programa para 

disponibilização e distribuição de (álcool gel, máscaras e luvas) para os profissionais (Policiais Militares e civis) 

por parte do Governo do Estado. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCELLE MORAES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 130/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito que garanta a liberação do dinheiro 

do Fundo de Mobilidade Urbana para o pagamento de parte dos salários de motoristas, cobradores e demais 

trabalhadores de transportes públicos (Sistema Integra), devido à pandemia do COVID-19 e suas consequências 

para economia local. 
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Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) HELIO FERREIRA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 131/20.......Indica ao Exmo. Sr. Prefeito que garanta a realização dos 

trabalhos de Desinfectação- (desinfecção), dos terminais rodoviários, pontos de ônibus, bem como das principais 

ruas e avenidas da cidade de Salvador, devido à pandemia do COVID-19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) HÉLIO FERREIRA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 132/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, 

dispor sobre a requisição administrativa de estabelecimentos que possam ser utilizados como alojamentos para 

servidores públicos municipais que lidem com o enfrentamento ao coronavírus de maneira direta. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 133/20........Indica ao Exmo. Prefeito do Município de Salvador, Antônio 

Carlos de Magalhães Neto, que insira os artistas autônomos, desvinculados de empresas ou desvinculado de 

instituições públicas, a exemplo dos forrozeiros, sambistas e artistas de rua, no Programa Salvador por Todos. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 134/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador Rui Costa, dispor sobre a 

requisição administrativa de estabelecimentos que possam ser utilizados como alojamentos para servidores 

públicos estaduais que lidem com o enfrentamento ao coronavírus de maneira direta. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) ALADILCE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 135/20........Indica ao sr presidente da Republica, a suspensão da cobrança dos 

pedágios nas rodovias federais para os caminhoneiros enquanto durar o estado de calamidade publica da 

pandemia do COVID-19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) KIKI BISPO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 136/20........Indica ao sr governador do Estado da Bahia, que viabilize a 

suspensão da cobrança dos pedágios nas rodovias estaduais, enquanto vigorar o decreto de estado de calamidade 

pública da pandemia do COVID-19 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) KIKI BISPO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 137/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito que retire o tributo municipal 

(Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP) das contas da COELBA do cidadão 

soteropolitano enquanto tiverem debaixo da pandemia do coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) BECA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 138/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que crie Campanha de Informação, 

Prevenção e Combate à Depressão e Suicídio no período de pandemia do coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 139/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, que crie Campanha de 

Informação, Prevenção e Combate à Depressão e Suicídio no período de pandemia do coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 
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Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 140/20........Indica ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, 

que renove automaticamente todas as Medidas Protetivas de Urgência vigentes desde o inicio do isolamento até 

30 dias após o fim da pandemia, visando a garantia da proteção das mulheres em situação de risco de violência. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCOS MENDES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 145/20.......Indica ao Prefeito a criação do programa para disponibilização e 

distribuição de ração para os animais de rua, abandonados na cidade do salvador, através de Secretária de Saúde 

(Diretoria Animal). 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCELLE MORAES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 151/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que após a análise da secretaria 

responsável pela pasta, encaminhe a esta Casa Legislativa, Projeto de Lei que institua auxílio emergencial para 

estes profissionais autônomos: diaristas; caseiros; jardineiros; trabalhadores(as) domésticos em geral; 

pescadores(as) artesanais; marisqueiros(as); aquicultores; agricultores familiares; técnicos agrícolas; motoristas 

de transporte escolar; garçons; garçonetes; os trabalhadores das artes e da cultura, entre eles, os autores e artistas, 

de qualquer área, setor ou linguagem artística, incluindo intérpretes e executantes, e os técnicos em espetáculos 

de diversões; músicos; compositores(as); cantores(as); dançarinos(as); iluminadores de show e espetáculos; 

atores; atrizes; operadores de som e imagens; holderes; transformistas; artistas de rua; artesãs, artesãos; os 

profissionais autônomos da educação física; os trabalhadores do esporte, entre eles, atletas, para-atletas, técnicos, 

preparadores físicos, árbitros e auxiliares de arbitragem, de qualquer modalidade, incluindo aqueles 

trabalhadores envolvidos na realização das competições; as manicures e pedicures. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SÍLVIO HUMBERTO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 152/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que realize negociação com as 

instituições bancárias para a suspensão temporária do pagamento dos empréstimos consignados contraídos antes 

do estado de emergência pelos servidores e servidoras ativos e aposentados do município. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SÍLVIO HUMBERTO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 153/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que envie para esta Casa 

Legislativa, Projeto de Lei que institua o FES Fundo de Emergência Social, composto por doações e que terão 

como contrapartida descontos de 5% até 10% no IPTU. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SÍLVIO HUMBERTO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 154/20........Indica ao Exmo. Senhor Prefeito do Município de Salvador, ACM 

Neto, que encaminhe a esta Egrégia Casa, Projeto de Lei instituindo a suspensão das parcelas vencidas, a partir 

do mês de abril, e por 90 dias subsequentes a este prazo das parcelas vincendas dos contratos de créditos 

consignado, firmados entre servidores públicos municipais e rede bancária credenciada. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) GERALDO JUNIOR 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 1647/19........Indica ao Exmo. Sr Governador, que estabeleça a integração no 

transporte metroviário, para todos os Conselheiros Tutelares do Município de Salvador e dá outras providências. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 155/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, a criação do programa para 

disponibilização e distribuição de ração para os animais de rua, abandonados na cidade do salvador, através de 

Secretária de Saúde (Diretoria Animal). 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 
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Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) MARCELLE MORAES 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 156/20........Indica ao Exm° Sr. Prefeito a necessidade de fiscalização das 

empresas que contratam profissionais para o serviço de Motoboy, para a garantia da concessão de máscaras, 

luvas e álcool em gel, garantindo-lhes o básico para a preventiva segurança contra o contágio do COVID-19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) TOINHO CAROLINO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 160/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, a inclusão da categoria dos 

trabalhadores do serviço de fretes e carretos nos programas de auxílio emergencial de renda mínima ofertados 

pelo Poder Executivo Municipal durante o período relativo às medidas de contenção ao novo coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) LUIZ CARLOS DE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 161/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, a inclusão dos mestres, 

contramestres e professores de capoeira nos programas de auxílio emergencial de renda mínima ofertados pelo 

Poder Executivo Municipal durante o período relativo às medidas de contenção ao novo coronavírus. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) LUIZ CARLOS DE SOUZA 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 162/20........Indica ao Prefeito de Salvador que junto a Secretaria de Cultura e 

a SALTUR viabilize a contratação de artistas de baixa renda para apresentações online, através de (LIVE). 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) KIKI BISPO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 164/20........Indica ao Exmo. Sr. Presidente da República, que, em caráter 

excepcional,  modifique a data do Dia das Mães do ano de 2020, prorrogando-a para o mês de julho. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) HENRIQUE CARBALLAL 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 166/20........Indica ao Exmo. Sr. Governador, que instale nos principais 

terminais de ônibus de Salvador, tendas para higienização dos transeuntes com liberação no ar de spray contendo 

solução desinfetante, formada por hipoclorito de sódio também chamado de água sanitária - e extrato vegetal 

diluídos em água. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 167/20........Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que proponha desvincular a 

destinação legal da COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, visando a utilização 

do superávit em ações de combate ao COVID-19. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 168/20.......Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, que amplie o benefício Salvador por 

Todos para os profissionais de entretenimento. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) SIDNINHO 

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 1869/19.......Indica ao Prefeito, que determine ao órgão competente a 

efetivação da doação prevista no art. 4º da Lei 8.655/2014 com emissão da respectiva escritura da área. 

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Discussão única – Votação. 

Autor (a): vereador (a) KIKI BISPO 
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