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PAUTA N.º 029 

DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO 
DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 

 
EXPEDIENTE 

 
ATAS EM VOTAÇÃO 

 
- Ata nº 018 da 13ª Sessão Ordinária do dia 25 de maio de 2021; 
 
- Ata nº 019 da 14ª Sessão Ordinária do dia 01 de junho de 2021; 

 
PROJETOS DE LEI 

 
- Projeto de Lei nº 018/2021 de autoria do Vereador Silvano Santos, 
que: “Declara de utilidade pública associação desportiva e cultural de 
Capoeira Santa Geração e dá outras providencias”. 
 
- Projeto de Lei nº 056/2021, de autoria do Vereador Fernando 
Fernandes, que: “Dispõe sobre a divulgação de onde está sendo aplicados 
os valores arrecadados com multas de trânsito Município de Luís Eduardo 
Magalhães”. 
 
- Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria do Vereador Fernando 
Fernandes, que: "Cria o Programa Cidade Limpa no Município de Luís 
Eduardo Magalhães – BA". 
 
- Projeto de Lei nº 064/2021, de autoria da Vereadora Sandra da ONG., 
que: “Institui o programa solidário de Banco de Ração e Utensílios para 
Animais, no Município de Luís Eduardo Magalhães, e dá outras 
providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 073/2021, de autoria do Vereador Fernando 
Fernandes, que: “Estabelece a obrigatoriedade de se implantar faixas 
elevadas de pedestres em frente aos estabelecimentos de ensino”. 
 
- Projeto de Lei nº 076/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins, 
que: “Dispõe sobre a regulamentação de comunicação, por parte dos 
condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres sobre os 
casos de violência doméstica, no âmbito do Município de Luís Eduardo 
Magalhães e dá outras providências”. 
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- Projeto de Lei nº 078/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins, 
que: “Dispõe sobre a criação da semana municipal de conscientização dos 
direitos do consumidor, a ser comemorado anualmente na semana do dia 
15 de março no âmbito do município de Luís Eduardo Magalhães e dá 
outras providências”. 
 

EMENDA MODIFICATIVA  
 

- Emenda Modificativa nº 001/2021, de autoria do Vereador Adelar 
Cappellesso ao Projeto de Lei nº 052/2021. “Art. 1º. Altera-se o artigo 2º 
do Projeto de Lei 052/2021, passando a ter a seguinte redação: Art. 2° - O 
programa de que trata o artigo 1°, terá por finalidade a distribuição de 
espécies de mudas, visando à seleção de espécies mais adequadas para o 
plantio urbano, dando ênfase a plantação de “ipês” afim de promover o 
embelezamento da cidade”. 
 

EMENDA ADITIVA  
 

- Emenda Aditiva nº 001/2021, de autoria do Vereador Adelar 
Cappellesso ao Projeto de Lei nº 052/2021, “Art. 1º. Acrescenta o inciso 
VI ao artigo 4º do Projeto de Lei 052/2021, passando a ter a seguinte 
redação: VI – promover a substituição das árvores da espécie “nim” 
(Azadirachta indica), que por serem inseticidas naturais prejudicam o 
polinização das abelhas”. 
 

INDICAÇÕES 
 

- Indicação nº 277/2021, de autoria do Vereador Adelar Cappellesso. 
“Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através da Secretaria 
competente que busque realizar convênio ou parceria com a Instituição do 
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), para instalação no 
Município de Luís Eduardo Magalhães”. 
 
- Indicação nº 278/2021, de autoria do Vereador Deusdete Petronilio. 
“Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que através da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, viabilize a instalação de um redutor 
de velocidades, do tipo quebra-molas, na Rua Irecê, Nº 2253, Qd. 14 Lt.01, 
no Bairro Conquista em frente ao Mercado Pernambuco”. 
 
- Indicação nº 279/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong.. 
“Indico ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal que promova a elaboração 
de lei específica para conceder isenção de IPTU e ITBI, às pessoas com 
doenças raras e incuráveis, desde que comprovadas por meio de 
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documentos e relatórios médicos oficiais”.  
 
- Indicação nº 280/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. 
“Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto a secretaria de 
infraestrutura que providencie a instalação do meio fio da Avenida Salvador 
próximo ao semáforo a instalação do mesmo se faz necessária para 
conservação da pavimentação asfáltica”. 
 
- Indicação nº 281/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico 
ao Prefeito Municipal para que viabilize a construção de uma quadra de 
esportes, no Bairro Vereda Tropical”. 
 
- Indicação nº 282/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico 
ao Prefeito Municipal para que através da Secretaria de Infraestrutura 
realize a pavimentação asfáltica na Rua Jardim dos Ipês, no Bairro Jardim 
das Acácias”.   
 
- Indicação nº 283/2021, de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico 
ao Prefeito Municipal para que viabilize a obtenção de um equipamento de 
ultrassom médico para ser disponibilizado na Maternidade Gileno de Sá”. 
 
- Indicação nº 284/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes. 
“Indico ao Senhor Prefeito Municipal através da Secretaria de Segurança 
que intensifiquem as rondas pela Guarda Municipal na Rua Itabuna próximo 
a praça Onero Costa da Rosa”. 
 
- Indicação nº 285/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong.. 
“Indico ao Excelentíssimo Prefeito Municipal por meio da Secretaria de 
Saúde, a inclusão de médicos veterinários na equipe de apoio ao Programa 
de Saúde da Família, com o objetivo de orientar e ajudar as famílias a 
diagnosticar precocemente zoonoses dos animais e prevenir a transmissão 
dessas moléstias ao ser humano, sobretudo, e principalmente, cuidar da 
qualidade de saúde do próprio animal”.  
 
- Indicação nº 286/2021, de autoria do Vereador Lisvan Vasconcelos. 
“Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto as Secretarias de 
Infraestrutura e Planejamento, que viabilize a implantação de bolsões de 
estacionamento em toda extensão da Avenida Tancredo Neves entre os 
Bairros Florais Léa e Jardim Paraíso”. 
 
- Indicação Nº 290/2021 de autoria do Vereador Silvano Santos. "Indico 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto, as secretarias 
responsáveis que realize a cementação da iluminação pública na Avenida 
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JK no perímetro em entre o Bairro Topical Ville e o Bairro Jardim das 
Oliveiras, A escassez de iluminação pública naquelas localidades está 
colocando em risco a segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e 
com isso facilitando ocorrências de roubos, furtos, entre outros”. 
 
- Indicação nº 291/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos. "Indico 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal junto as secretarias 
responsáveis que, tomem providencias quanto a possibilidade de instalar 
semáforo no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rua Itacaré, 
Bairro Florais Lea, o cruzamento em questão tem grande movimento de 
veículos, e é de grande risco principalmente para os pedestres, a instalação 
deste semáforo seria de grande valia para que acidentes constantes 
possam ser evitados”. 
 

ORDEM DO DIA 
 

PROJETOS DE LEI EM PRIMEIRA VOTAÇÃO  
 

- Projeto de Lei nº 017/2021 de autoria do Vereador Silvano Santos, 
que: “Instituir no Calendário Oficial de eventos do Município de Luís 
Eduardo Magalhaes-Ba, o dia Municipal da Capoeira e dá outras 
providencias”. 
 
- Substitutivo ao Projeto de Lei nº 034/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que: “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2022 e dá outras 
providências”. 
 

PROJETOS DE LEI EM SEGUNDA VOTAÇÃO  
 
- Projeto de Lei nº 026/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong., 
que: “Garante às mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de 
pessoas ou de exploração sexual, prioridade nos programas habitacionais”. 
Juntamente com a Emenda. 
 
- Projeto de Lei nº 040/2021, de autoria da Vereadora Sandra da Ong., 
que: “Institui o mês de agosto no Município de Luís Eduardo Magalhães 
para promover campanhas e incentivos educativos voltados para a 
prevenção e conscientização de combate à violência contra a mulher”. 
Juntamente com a Emenda. 
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- Projeto de Lei nº 048/2021, de auotria do Vereador Fernando 
Fernandes, que: “Determina a Colocação de Dispositivo Eletronico 
Interativo Denominado Impostômetro em Local Estratégico”. 
 
- Projeto de Lei nº 062/2021, de autoria do Vereador Fernando 
Fernandes, que: "Declara de utilidade pública a AMAS FUTEBOL CLUBE - 
AMAS FC, e dá outras providências" 
 

EM ÚNICA VOTAÇÃO EMENDA MODIFICATIVA  
 

- Emenda Modificativa nº 001/2021, de autoria da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 072/2021, de 
autoria do Poder Executivo, que: “Institui o Fundo Municipal de 
Saneamento Básico – FMSB do Município de Luís Eduardo Magalhães e dá 
outras providências”. 
 

EM ÚNICA VOTAÇÃO REDAÇÃO FINAL 
 

- Redação Final ao Projeto de Lei nº 021/2021 de autoria da Vereadora 
Zezilia Martins, que: “Dispõe como atividades essenciais o Agronegócio 
para o funcionamento durante a vigência de estado de emergência ou 
calamidade pública e da outras providências”. 
 


