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PAUTA DA 61ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA LEGISLATURA 2021/2024 

22/06//2022 

•  Única discussão e votação da Indicação nº 084/2022, de autoria do Vereador André Santos de Jesus, 

solicitando a manutenção, patrolamento e encascalhamento da primeira 1ª Travessa do lado esquerdo da 

Rua do Andú no Distrito do Picado. 

•  Única discussão e votação da Indicação nº 085/2022, de autoria do Vereador André Santos de Jesus, 

solicitando que seja solicitado a iluminação do retorno do Picado. 

•  Única discussão e votação da Indicação nº 086/2022, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferreira, 

solicitando que seja elaborado e encaminhado um Projeto ara esta Casa, com a reestruturação da 

Secretaria de Obras e Serviço Públicos do Município.  

•  Única discussão e votação da Indicação nº 087/2022, de autoria do Vereador Oseas Pereira da Silva, 

solicitando providencie a implantação de um Ponto de Apoio com cobertura na entrada do Picado (BR-

101) Conceição do Jacuípe. 

•  Única discussão e votação da Indicação nº 088/2022, de autoria da Vere12,adora Fairuse Silva dos 

Santos, solicitando que seja feita a roçagem das Ruas do Bairro João Paulo II, com como a limpeza do 

campo. 

•  Única discussão e votação da Indicação nº 089/2022, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de 

Cerqueira, solicitando que viabilize junto a Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia , 

que seja disponibilizado uma maior potência elétrica para a rede que atende a localidade da Gameleira, 

e trazer a rede para as margens da estrada, visando o melhor fornecimento de energia. 

•  Parecer Prévio do Tribunal de Contas, referente as contas do Poder Executivo exercício financeiro de 

2020. Aguardando Parecer.  

• Projeto de Lei nº 017/2022, de autoria do Vereador Marcelo Menezes da Mata, que dispõe sobre 

autorizar o Poder Executivo destinar espaço para a prática de manobras radicais em motocicleta 

“wheeling” no Município de Conceição do Jacuípe e dá outras providências. Aguardando parecer.  

• Projeto de Lei nº 018/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de Crédito Adicional 

Especial até o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para inclusão de dotações no orçamento 

vigente, na forma que indica e dá outras providências. Aguardando Parecer. 

• Projeto de Lei nº 019/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre reajuste salarial dos 

Servidores Públicos Efetivos do Poder Executivo do Município de Conceição do Jacuípe e atoda outras 

providencias. Aguardando prazo estabelecido no artigo 181 do Regimento Interno. 
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