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PAUTA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA LEGISLATURA 2021/2024 

08/09/2021 

 

• Única discussão e votação da Indicação nº 311/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, 

solicitando que seja construído um PSF – Posto de Saúde da Família na localidade do Tabuleiro do Picado, 

no Município de Conceição do Jacuípe. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 312/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, 

solicitando que seja feita a construção de um anexo com Quadra Poliesportiva para a Escola Nossa Senhora 

da Conceição, no Distrito do Picado, para a prática de atividades físicas no terreno localizado atrás onde 

funcionava o Posto do Correio que pertence ao Município. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 313/2021, de autoria do Vereador Oseas Pereira da Silva, 

solicitando que providencie a criação do Centro de Referência de Atenção ao Idoso no Oitizeiro. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 314/2021, de autoria da Vereadora Fairuse Silva dos Santos, 

solicitando que sejam ministradas aulas de Pilates no Centro de Fisioterapia Eliana Franca de Almeida, a 

toda população que se faz necessária. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 315/2021, de autoria da Vereadora Fairuse Silva dos Santos, 

solicitando que seja designado um Vigilante para fazer a segurança do Posto de Saúde do Bonsucesso, a 

limpeza do perímetro e manutenção do arame farpado do muro do fundo do terreno. 

• Recurso nº 001/2021, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferreira, ao Projeto de Lei nº 027/2021, de autoria 

do referido Vereador. Aguardando Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

•  1ª Discussão do Projeto de Lei nº 030/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, que 

dispõe sobre a denominação de Logradouro Público situado na localidade da Cajá, Município de Conceição 

do Jacuípe e dá outras providências. 

•  1ª Discussão do 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.  

•  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 Parecer do Recurso nº 001/2021, de autoria do referido Vereador. 
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•  Parecer Prévio do Tribunal de Contas dos Municípios, que opina pela aprovação, porque regulares, porém 

com ressalvas, das contas da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, relativas ao exercício financeiro 

de 2019. Aguardando Parecer. 

•  Projeto de Lei nº 031/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, que dispõe sobre a 

colocação de nome do Parlamentar autor do Projeto em todas as Leis sancionadas no Município de Conceição 

do Jacuípe e dá outras providências. Retirado de Pauta através de solicitação do autor. 

•  Projeto de Lei nº 032/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização ao Executivo 

Municipal para abertura de créditos Adicionais Suplementares e Despesa anteriormente fixada e dá outras 

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

•  Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, que dispõe sobre a 

instituição do Hino Oficial do Município de Conceição do Jacuípe e dá outras providências. Aguardando 

prazo estabelecido no artigo 183 do Regimento Interno desta Casa. 

 

 

 

 


