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Projeto de Lei n°. 1003/2020

Interessado: Poder Legislative

Autor da Proposicao: Ver. Ednaldo Jose 

Fernandes, Ver. Jedson Gomes de Matos, Ver.a 

Maria Enedina da Silva Franca, Ver. Paulo 

Henrique de Almeida.i
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Assunto: Dispoe sobre denominaqao de treco 

da estrada intermunicipal, e da outras 

providencias.
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de trecho de estrada 

intermunicipal e da outras 

providencias.
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O prefeito municipal de Lapao: Estado da Bahia, no uso de suas atribuicoes legais, faz 

saber que a Camara de vereadores aprovou, e eu, Prefeito do Municipio, sanciono a 

seguinte Lei.

Art. 1°- Fica denominado o trecho da antiga estrada que liga a cidade de Lapao a Irece, no 

que compete ao proprio municipio de Lapao, de Estrada Intermunicipal - Gildesio 

Pereira de Santana - “Gil Pegas”.

Paragrafo Unico - O trecho referenciado e que abrange a parte da presente denominagao, . 

inicia-se na cabeceira Norte da Avenida de Contorno, tangencia a parte ao Sul do antigo 

“campo de pouso”, perpassa a fazenda “Mina'de Alencar” e a parte do lado Norte do 

povoado de Cocao, ainda neste ponto considerado como territorio de Lapao. seguindo dai 

para a cabeceira norte do aeroporto regional ate o bairro Recanto, no territorio de Irece.

Art. 2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as disposigoes 

em contrario.

Plenario Geova de Lima Sobrinho, f 0 de Julho de 2020.
CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
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Vereador: Jedsqn/Gomes de Matos
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Vereador: Maria EnedJna daSilva Franca
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JUSTIFICATIVA

O cidadao GILDESIO PEREIRA DE SANTANA, nascido em 21/07/1964, natural da 

Chapadinha de Presidente Dutra, era casado com a lapoense Elinete Cordeiro da Silva, 
com a qual teve os filhos - John e Vinicfus Santana.

Gil Pe$as, como era conhecido, foi urn destacado comerciante na cidade de Irece, porem
{

sempre manteve firmesilaqos de amizade com o nosso municipio, onde aqui reside a 

familia de sua esposav fCujo patriarca familiar se destaca na pessoa do Sr. Leoncio 

Bernardo da Silva, ja de idade avanqada, porem convivendo no seio desta nossa 

comunidade de Lapao, com prole bastante numerosa e todos eles e (elas), filhos e demais 

descendentes, honrados (as) cidadaa e cidadaos desta terra.

O citado homenageado - Gildesio Santana, faleceu precocemente em urn passeio 

ciciistico no ultimo dia 1° de julho, num trecho da estrada que liga a cidade de Irece ao 

Distrito de Tanquinho, neste Municfpio, deixando bastante consterhada -toda a comunidade 

regional, pelo fato de que - (Gil Pegas) era uma pessoa por demais acolhida entre todos 

que o conheciam.

A presente homenagem tern tambem o sentido de que a morte prematura de Gil Pegas, 

dentre tantas outras vidas ceifadas em acidentes semelhantes, possam chamar a atengao 

das autoridades regionais constituidas, como Prefeitos e Vereadores, bem como sua 

representagao junto a Assembleia Legisiativa Estadual, para a necessidade de se criar
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alternatsvas ds aspagcs para o crsscents aspcrts cidistico antra nos, no qua toda a 

comunidade dessa modalidade desportista se sentira agraciada e confortada.

Pretends sc qee c referidc troche do estrada deverd recsber srrt future proximo o 

tratamento urbanistico devido, como cuidados de arborizapao, cercamento padronizado e 

piso de saibro, dentre outras melhorias, perfazendo o mesmo uma extensao de cerca de 4 

Km., do !ado lapoense, sem contudo nao ser tais execupoes pretendidas, objeto da 

abrangencia do presente Projeto de Lei.

Por sua vez, o trecho da referida estrada intermunicipal, a partir do marco em que se 

encerra o teritorio de Lapao, qual seja o que abrange parte do povoado de Cocao, 

seguindo dal para a cabeceira norte do aeroporto regional ate o bairro Recanto, no 

territorio de Irece, cabera, portantp,,.a essa municipalidade, adotar/jou nao.ja-'nhesma
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Os autores.
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PARECER
COWIISSAO DE CONSTITUIQAO, JUSTIQA E REDAQAO FINAL.

Parecer ao Projeto de Lei n° 1003/2020, de autoria do Poder Legislative 
Municipal que Dispoe sobre a denominagao de trecho de estrada intermunicipal e da 
outras providencias.

I - Relatorio

A materia em analise, de autoria do Poder Legislative Municipal, proposta 
pelos Vereadores Paulo Henrique de Almeida Dourado, Ver. Ednaldo Jose Fernandes 
Ver. Maria Enedina da Silva Franca, Ver. Jedson Gomes Matos , no uso de suas
atnbuigoes legais, conforme prevista pelo art. 36 da Lei Organica, Dispoe sobre a 
denominagao de trecho de estrada intermunicipal e da outras providencias.

II - Analise

Procedendo a analise do Projeto de Lei em discussao a luz dos preceitos 
legais que Ihe sao aplicaveis, notadamente, no que concerne a iniciativa da materia, 
previsto no art. 36 da Lei Organica Municipal a Comissao Permanente desta Casa se 
reuniu para dar o referido parecer. Observa-se a presenga de quesitos
aprovagao como constitucionalidade e boa tecnica legislative bem como a relevancia 
que a materia se reveste.

essenciais a sua

III - Voto

Em face do exposto, tendo em vista que o Projeto de Lei n° 1003/2020 
atende as exigencies da legislagao pertinente que disciplina o processo legislative, 
votamos 2 (dois) votos favoraveis Ver. Ednaldo Jose Fernandes e Ver. Paulo Roberto 
Reis Silva, 1 (urn) voto contrario Ver. Luiz Carlos Lopes Gadea.

Sala das Comissoes, 16 de julho de 2020.
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ii^arlos LopesjGadea 
Presidente da Comissao de Consfifuip^TJustiga e Redagao Final: 

Relator do Projeto 1003/2020

Vereado

RESULTADO DA VOTAQAO DO RELATORIO DOS RELATORES 
Parecer (es) da(s) Comissao (es)

A Comissao presente: Comissao de Constituigao, Justiga e Redagao Final 
apos apreciar o voto do seu relator, definem pela aprovagao do presente Parecer.
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Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Luiz Cartos Lopes Gadea - 
Presidente da Comissao de Constituipao, Justipa e Redapao Final, Vereador Ednaldo 
Jose Fernandes e Vereador Paulo Roberto Reis Silva - Membros da Comissao de 
Constituipao, Justipa e Redapao Final.

Sala das Comissoes, 16 de julho de 2020.

VEREADOft^byjfcCARLOS LO^ES GADEA

7
VEg^ADOR PAULO ROBERTO REIS SILVA

-----

VEREADOR EDNALDO JOSE FERNANDES


