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PAUTA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA LEGISLATURA 2021/2024 

15/09/2021 

 

• Única discussão e votação da Indicação nº 316/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, 

solicitando que viabilize junto aos órgãos competentes a construção de um Terminal Rodoviário no 

Município de Conceição do Jacuípe. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 317/2021, de autoria do Vereador Marcelo Menezes da Mata, 

solicitando que seja feito o reparo na drenagem da Rua São Roque (Rua ao Lado da Igreja São Roque), com 

o objetivo de escoar a água fluvial que devido as falhas causadas pelo grande volume de água que por ali 

passa e no nivelamento, fica acumulada causando desconforto aos que por ali precisam transitar. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 318/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, 

solicitando que seja feita reforma geral no PSF da localidade da Gameleira e a construção de uma sala para 

o funcionamento do gabinete Odontológico. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 319/2021, de autoria do Vereador André Santos de Jesus, 

solicitando a construção da sede própria do Conselho Tutelar. 

•  2ª Discussão e única votação 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.  

•  2ª Discussão e única votação 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. 

• 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. 

•  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. 

•  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. Cumprindo Artigo 65, Inciso XXIV, Alínea 8, do Regimento Interno desta Casa. 
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•  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 Parecer. 

•  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 

Parecer. 

•  Projeto de Lei nº 036/2021, de autoria do Vereador Edinaldo Puridade da Mata, que cria Comenda 20 de 

Outubro para homenagear pessoas a autoridades que tenham prestado serviços importantes em favor do 

Município de Conceição do Jacuípe e dá outras providências. Aguardando prazo estabelecido no artigo 183 

do Regimento Interno desta Casa. 

•  Projeto de Lei nº 037/2021, de autoria do Vereador André Santos de Jesus, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do uso de focinheira e estabelece regras de segurança para a condução responsável dos cães 

de grande porte ou raças consideradas perigosas. Aguardando prazo estabelecido no artigo 183 do Regimento 

Interno desta Casa. 

•  Projeto de Lei nº 038/2021, 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. 

•  Projeto de Lei nº 039/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, que dispõe sobre a 

denominação de Logradouro Público situado na localidade da Gameleira, Município de Conceição do Jacuípe 

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

 


