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PAUTA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA LEGISLATURA 2021/2024 

11/08/2021 

 

• Única discussão e votação da Indicação nº 287/2021, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferreira, 

solicitando que seja cedido uma Van para que se faça o transporte público gratuito da localidade da Cajá 

para o centro da Cidade. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 288/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de 

Cerqueira, solicitando que seja feita a distribuição de Cestas Básicas para as famílias da Zona Rural de 

Conceição do Jacuípe, através do Projeto Agro Fraterno da FAEB – Federação da Agricultura e Pecuária 

da Bahia – Instituição privada mantida pelos produtores rurais da Bashia, que faz parte do Sistema 

Sindical Rural e está integrada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA. 

• Única discussão e votação Indicação nº 289/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de 

Cerqueira, solicitando que seja feita a construção e implantação de uma Escola Agrícola, no Município 

de Conceição do Jacuípe. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 290/2021, de autoria do Vereador Marcelo Menezes da 

Mata, solicitando a pavimentação com drenagem do Loteamento Morada do Paraíso. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 291/2021, de autoria do Vereador Gustavo Rocha Correia, 

solicitando a construção de um Canil para apoio ao Policiamento Canino Militar do Município de 

Conceição do Jacuípe. 

• 1 ª Discussão do Projeto de Lei nº 022/2021, de autoria do Vereador Gustavo Rocha Correia, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de realização de cursos de primeiros socorros para servidores e professores das 

Escolas e Centros de educação Infantil no Município de Conceição do Jacuípe. •  Projeto de Lei nº 

024/2021, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Bolsa Atleta no Município de 

Conceição do Jacuípe e dá outras providências. Aguardado Parecer. 

•  1 ª Discussão do Projeto de Lei nº 026/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder 

executivo a conceder abono aos profissionais do magistério lotados na Secretaria Municipal de Educação 

e dá outras providências.  

•  Projeto de Lei nº 027/2021, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferreira, que institui a contratação de 

jovem aprendiz nas empresas que prestem serviços de terceirização à Prefeitura Municipal e dá outras 

providências. Aguardando prazo estabelecido no artigo 183 do Regimento Interno desta Casa. 
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•  Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Gustavo Rocha Correia, que institui o Dia 

Municipal de conscientização do Sepse a ser comemorado no dia 13 de setembro e dá outras 

providências. Aguardando prazo estabelecido no artigo 183 do Regimento Interno desta Casa. 

•  Projeto de Lei nº 029/2021, de autoria do Vereador Oseas Pereira da Silva, que dispõe sobre a 

denominação da Rua Paulo dos Santos e dá outras providências. Aguardando prazo estabelecido no 

artigo 183 do Regimento Interno desta Casa. 

 

 


