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PAUTA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA LEGISLATURA 2021/2024 

27/10/2021 

• Única discussão e votação da Indicação nº 355/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de 

Cerqueira, solicitando que seja colocada uma caixa d’água na localidade da Coreia, próximo ao 

Tabuleiro do Picado, para melhorar o abastecimento de água da localidade da Coreia até a localidade do 

Buraco, no Município de Conceição do Jacuípe. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 356/2021, de autoria do Vereador Rafael Batista Fiais de 

Brito, solicitando a contratação de um Médico Veterinário. 

• Única discussão e votação do Requerimento nº 005/2021, de autoria do Vereador Oseas Pereira da 

Silva, para criação da Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar a destinação das 

câmeras de vigilância adquiridas pela gestão anterior. 

•  2ª Discussão e única votação do 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.  

•  2ª Discussão e única votação do 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.  

•  2ª Discussão e única votação do 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.  

•  1ª Discussão do Projeto de Lei nº 040/2021, de autoria do Poder Executivo, que institui no âmbito do 

Município de Conceição do Jacuípe, o Centro de Referência do Paciente Hipertenso e Diabético, e dá outras 

providências.  

•  1ª Discussão do Projeto de Lei nº 041/2021, de autoria do Poder Executivo, que institui no âmbito do 

Município de Conceição do Jacuipe, o Centro de Referência Educacional multiprofissional e dá outras 

providências.  

•  1ª Discussão do Projeto de Lei nº 042/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo 

a conceder incentivo financeiro profissional aos Agentes Comunitários de Saúde vinculados a Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Conceição do Jacuípe e dá outras providências.  

•  1ª Discussão do Projeto de Lei nº 044/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, que 

dispõe sobre a instituição do Hino Oficial do Município de Conceição do Jacuípe-Ba e dá outras providências.  
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•  1ª Discussão do Projeto de Lei nº 046/2021, de autoria do Vereador Gustavo Rocha Correia, que institui a 

Campanha “Setembro Amarelo” no Município de Conceição do Jacuípe e dá outras providências.  

•  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. 

• 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.  

•  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 Parecer. 

•  Projeto de Lei nº 043/2021, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferreira, que denomina Rua Dona Francisca 

de Brito, o trecho de aproximadamente 400 metros, que vai da entrada da jaqueira ao Sitio Recreio, que liga 

a estrada principal da Gameleira. Aguardando Parecer. 

•  Projeto de Lei nº 045/2021, de autoria do Vereador Gustavo Rocha Correia, que dispõe sobre a Rua 

Rodovia Coração de Maria Irará. Aguardando Parecer. 

•  Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Abertura de Crédito Adicional 

Especial até o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para inclusão de dotações no Orçamento 

virgente e dá outras providências. Aguardando Parecer. 

•  Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do Vereador Marcelo Menezes da Mata, que dispõe sobre a 

denominação da Rua Lúcio Martins Gomes, localizada no Baldez, Município de Conceição do Jacuípe e dá 

outras providências. Aguardando Parecer. 

•  Projeto de Lei nº 049/2021, de autoria do Vereador Jodilson Olivieira de Cerqueira, que Inclui no 

Calendário Oficial de Eventos do Município de Conceição do Jacuípe, o Aniversário da Associação dos 

Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, ASKAVER e dá outras providências. Aguardando Parecer. 

 

 


