Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães
1

Sexta-feira • 15 de Outubro de 2021 • Ano VIII • Nº 1561
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Câmara Municipal de
Luís Eduardo Magalhães publica:

• Portaria Nº 189, de 15 de Outubro de 2021 - O encerramento e
arquivamento dos seguintes processos legislativos:

Gestor - Fernando Carneiro de Araujo / Secretário - Gabinete / Editor - Presidente
RUA OCTOGONAL, Nº. 684,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L8AJIWKL4GTQG2GQB8HYMA

Sexta-feira
15 de Outubro de 2021
2 - Ano VIII - Nº 1561

Luís Eduardo Magalhães

Portarias

PORTARIA Nº 189, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, na pessoa de Fernando Carneiro de Araújo, no uso
de suas atribuições e nos poderes que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e na forma do
artigo 95 do Regimento Interno.

DETERMINA:
Art. 1°. O encerramento e arquivamento dos seguintes processos legislativos:

I.

Projeto de Lei nº 099/2015, de autoria do Vereador Erik Café que: “Declara de
utilidade pública ao projeto jovens adolescentes sem fronteiras em Luís Eduardo
Magalhães e dá outras providências. ”

II.

Projeto de Resolução nº 003/2018, de autoria da Mesa Diretora que, “Requer maiores
informações a Empresa Baiana de Águas e Saneamento- EMBASA, acerca de todas as
movimentações financeiras, no que tange as receitas, despesas e valores já investidos e
os investimentos futuros no Município de Luís Eduardo Magalhães- BA. ”

III.

Processo de Contas nº 001/2019, de autoria da Mesa Diretora que “ Parecer prévio do
Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia, exarado no processo TCM nº
03480 e 18, que opina pela aprovação, porque regulares, porém, com ressalvas das
contas da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, relativas ao exercício
financeiro de 2017. ”

IV.

Processo de Contas nº 002/2019, de autoria da Mesa Diretora que, “ Parecer prévio do
Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia, exarado no processo TCM nº
07479 e 17, que opina pela aprovação, porque regulares, porém, com ressalvas das
contas da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, relativas ao exercício
financeiro de 2016. ”

V.

Projeto de Lei nº 020/2019, de autoria da Mesa Diretora que: “Dispõe sobre a revisão
geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L8AJIWKL4GTQG2GQB8HYMA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Luís Eduardo Magalhães

Sexta-feira
15 de Outubro de 2021
3 - Ano VIII - Nº 1561

do Poder Legislativo do Município de Luís Eduardo Magalhães e dá outras
providências. ”
VI.

Projeto de Lei nº 034/2019, de autoria do Vereador Filipe Fernandes que: "Dispõe
sobre criar o direito a meia passagem escolar no transporte coletivo intramunicipal aos
estudantes de Luís Eduardo Magalhães."

VII.

Projeto de Resolução nº 001/2019, de autoria da Mesa Diretora que, “ Constitui as
Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães- Ba, para
biênio 2019/2020.”

VIII.

Projeto de Resolução nº 015/2019, de autoria do Vereador Carlos Koch que, “Concede
o título de cidadão de Luís Eduardo Magalhães ao Senhor Rui Carlos Gegnagel.”

IX.

Moção nº 003/2019, de autoria do Vereador Eltinho que, “ Conceder Moção de
aplausos á UNIFAAHF.”

X.

Moção nº 004/2019, de autoria do Vereador Nei Vilares que, “ Moção de Aplauso in
Memoriam a Mário Machado Júnior pelos serviços prestados ao Município de Luís
Eduardo Magalhães, atuando como advogado e funcionário público municipal.

XI.

Projeto de Lei nº 003/2020, de autoria do Vereador Deusdete que: "Cria o Programa
Artista de Casa ,que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade
para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentalistas locais na abertura
de eventos musicais que contem com financiamento público municipal ".

XII.

Projeto de Lei nº 008/2020, de autoria da Mesa Diretora que: ” Fixa os subsídios do
Prefeito, Vice-prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais para o período da
legislatura de 2021 a 2024 e dá outras providências correlatas.”

XIII.

Projeto de Lei nº 009/2020, de autoria Vereador Filipe Fernandes que: “Cria a Patrulha
Maria da Penha na guarda Municipal de Luís Eduardo Magalhães e dá outras
providências ”.

XIV.

Projeto de Lei nº 014/2020, de autoria do Vereador Kenni Henke que: “declara o
Projeto Social da paróquia santa Rita de Cássia, escola Dó Ré Mi como utilidade
pública ”

XV.

Projeto de Lei nº 016/2020, de autoria do Vereador Kelmuth Maclarem que: “Em
virtude da pandemia do Coronavírus, estabelece a suspensão temporária da cobrança
de estadia dos veículos retidos no pátio legal da prefeitura de Luís Eduardo Magalhães,
cujos proprietários tenham renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos,”
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XVI.

Projeto de Lei nº 017/2020, de autoria do Vereador Filipe Fernandes que: “Dispõe em
caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras
referentes a empréstimos consignados contraídos por
Servidores Públicos municipais no âmbito do município de Luís Eduardo Magalhães-BA
e dá outras providências. ”

XVII.

Projeto de Resolução nº 001/2020, de autoria do Vereador Kenni Henke que, “Concede
o título de cidadão de Luís Eduardo Magalhães ao Senhor Flávio Monteiro Ferrari.”

XVIII.

Recurso nº 001/2020, de autoria do Gabinete da Presidência que: “Os vereadores
CARLOS KOCH, ELTON ALVES DE ALMEIDA, RAIMUNDO NACIONAL MOTOS,
SANTIL E WGS, com base no artigo 58, parágrafo 2º, I da Constituição Federal,
recorrem ao plenário desta Casa contra os pareceres contrário das Comissões de
finanças, Orçamento e Contas e de Indústria e Comércio, Serviços, Agropecuária e
Meio Ambiente, sobre o Projeto de Lei de Nº 021/2020. ”

XIX.

Moção nº 001/2020, de autoria do Vereador Wangles que: “Esta Moção de aplausos
tem como objetivo parabenizar a turma de formandos do ano de 2020 do curso de
nutrição da universidade UNIASSELVI – POLO DE Luís Eduardo Magalhães- Ba, os
quais lograram êxito na conclusão do tão sonhado Curso Universitário .”

XX.

Requerimento nº 005/2020, de autoria do Vereador Kenni Henke que, “Venho através
deste, em cumprimento a minha atribuição, conforme o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Luís Eduardo Magalhães –Ba,informar e requerer que segue. Ao buscar
informações relacionadas aos gastos da Prefeitura municipal para combate ao
Coronavirus (COVID-19),não obtive resultado sobre a aplicação dos valores que foram
investidos.

XXI.

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

XXII.

Projeto de Lei nº 030/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis que: “Proíbe o
manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios com
efeito sonoro, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no
Município de Luís Eduardo Magalhães-Bahia, com exceção de fogos de vista com
ausência de estampido. ”

XXIII.

Projeto de Lei nº 034/2021, de autoria do Poder Executivo que: “Dispõe sobre as
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de
2022 e dá outras providências. ”
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XXIV.

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 .”

XXV.

Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes que:
“Determina a colocação de dispositivo eletrônico interativo denominado
IMPOSTÔMETRO em local estratégico. ”

XXVI.

Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes que: “Declara
de utilidade pública a AMAS FUTEBOL CLUBE-AMAS FC, e dá outras providências. ”

XXVII.

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. ”

XXVIII.

Projeto de Lei nº 074/2021, de autoria do Vereador Adernoel Mota de Santana que:
“Fica instituído o Programa Municipal Adote uma Parada de ônibus, que tem por
finalidade celebrar termo de cooperação com pessoas físicas ou jurídicas de direito
público ou privado para implantação, melhoria e conservação de pontos de parada de
ônibus no Município de Luís Eduardo Magalhães. ”

XXIX.

Projeto de Lei nº 076/2021, de autoria da Vereadora Zezília dos Santos 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. ”

XXX.

Projeto de Lei nº 078/2021, de autoria da Vereadora Zezília dos Santos 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.”

XXXI.

Projeto de Lei nº 087/2021, de autoria do Poder Executivo que: “Autoriza o Município
de Luís Eduardo Magalhães a firmar termos de colaboração, fomento ou acordo de
cooperação com Entidades e Organizações da sociedade Civil e dá outras providências.
”

XXXII.

Projeto de Lei nº 088/2021, de autoria do Vereador Fabio da Rocha Cardoso que, “
Dispõe sobre a divulgação e o repasse do Couvert artístico em estabelecimentos
comerciais. ”
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XXXIII.

Projeto de Lei nº 089/2021, de autoria do Vereador Cristiano Reis: que: “Estabelece a
obrigatoriedade das Unidades de Pronto Atendimento do Município de Luís Eduardo
Magalhães fixarem, em lugar visível, a lista dos médicos, que estejam lotados nas
unidades de saúde e que devam prestar atendimento à população com escala semanal
das equipes médicas e também divulgação através das redes sociais, Facebook,
Instagram. ”

XXXIV.

Projeto de Resolução nº 006/2021, de autoria do Vereador Reinildo que, “Concede o
título de cidadão de Luís Eduardo Magalhães ao Senhor José Fernandes costa de
Araújo”

XXXV.

Projeto de Resolução nº 009/2021, de autoria do Vereador Fabio da Rocha que,
“Concede o título de cidadão de Luís Eduardo Magalhães ao Senhor Ricardo Schettini
Knupp .”

XXXVI.

Moção nº 002/2021, de autoria do Vereador Fernando Fernandes que: “Os vereadores
da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, vem nos termos dos artigos 130 e
131 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminhar a presente Moção de
Aplausos em homenagem ao Dr. Luciano Trindade. ”

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 15 OUTUBRO DE 2021.

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente da Câmara M Municipal.
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