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Ata da trigésima quinta Sessão Ordinária da Legislatura 2021/2024 da Câmara Municipal de Conceição 

do Jacuípe, realizada em 10 de novembro 2021. Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e 

um, no Plenário Paulo de Araújo Correia na Câmara de Vereadores de Conceição do Jacuípe, às dez 

horas, assumiu a presidência da Mesa a Vereadora Flávia Souza Teixeira, secretariado pelos Vereadores 

Bruno Nery Ferreira e Marcelo Menezes da Mata, respectivamente Primeiro e Segundo Secretários. 

Ainda com a presença dos Vereadores André Santos de Jesus, Carlos Augusto Pereira da Conceição, 

Denilson Pereira Silva, Edinaldo Puridade da Mata, Fairuse Silva dos Santos, Flávia Souza Teixeira, 

Jécica Lima do Carmo Teles, Gustavo Rocha Correia, Jodilson Oliveira de Cerqueira, Oseas Pereira da 

Silva, Rafael Batista Fiais de Brito. Verificando-se o número legal de presenças para deliberação dos 

Trabalhos a Presidenta da Mesa abriu a Sessão indicando o Vereador Rafael Batista Fiais de Brito 

para fazer a leitura do Texto Bíblico. Logo após a Presidenta solicitou a Diretora Parlamentar, Sandra 

Maria Jesus da Conceição que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida o Vereador Bruno 

Nery solicitou a dispensa da leitura da Ata, pois a mesma foi disponibilizada anteriormente para os e-

mails dos Vereadores. Logo após a Presidenta colocou a referida Ata em apreciação do Plenário que 

aprovou sem restrição. Em seguida a Presidenta solicitou a Diretora Parlamentar que fizesse a Leitura 

das Correspondências recebidas. Pela Ordem: Indicação nº 370/2021, de autoria do Vereador André 

Santos de Jesus; Indicação nº 371/2021, de autoria do Vereador Oseas Pereira da Silva; Indicações nº 

372 e 373/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira Cerqueira; Projetos de Lei nº 021 e 022/2021, 

de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lie nº 054/2021 e Requerimento nº 006/2021, de autoria do 

Vereador Bruno Nery Ferreira; Parecer Jurídico nº 049/2021, ao Projeto de Lei nº 050/2021. Após a 

Leitura das Correspondências a Presidenta solicitou a todos que fizessem 01 (um) minuto de silêncio 

por todas as pessoas que perderam suas vidas em decorrência da Covid-19, assim como pelo falecimento 

da Sra. Maria do Posto. O que foi feito. Logo após a Presidenta abriu o Expediente franqueando o uso 

da palavra no Grande Expediente: Se pronunciando o Vereador Oseas Pereira da Silva. Neste momento 

a Presidenta fez um pequeno pronunciamento. Em seguida se pronunciaram os Vereadores Rafael Batista 

Fiais de Brito e André Santos de Jesus. Neste momento a Presidenta disse algumas palavras. Logo após se 

pronunciou o Vereador Bruno Nery Ferreira. Em seguida a Presidenta fez o seu pronunciamento, aparteada 

pelos Vereadores Oseas e Gustavo. Logo após se pronunciaram os Vereadores Carlos Augusto Pereira da 

Conceição e Edinaldo Puridade da Mata. Neste momento a Presidenta disse algumas palavras. Em seguida se 

pronunciaram os Vereadores Fairuse Silva dos Santos, Gustavo Rocha Correia, onde este último foi 

aparteado pelo Vereador Edinaldo. Logo após se pronunciaram os Vereadores Jécica Lima do Carmo, 

Jodilson Oliveira de Cerqueira. Neste momento a Presidenta disse algumas palavras. Em seguida se 

pronunciou o Vereador Marcelo Menezes da Mata. Em seguida a Presidenta disse algumas palavras. 

Neste momento os Vereadores Rafael e Carlos Augusto solicitaram Questão de Ordem. O que foi 

concedido. Logo após a Presidenta disse algumas palavras e em seguida declarou a Ordem do Dia: 

Única discussão da Indicação nº 364/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, solicitando 

que disponibilize gratuitamente um profissional para realizar os cortes de cabelos quinzenais solicitados pelo 

Colégio Militar Laura Ribeiro e Colégio Militar Sérgio Cardoso, no Município de Conceição do Jacuípe. 

Única discussão da Indicação nº 365/2021, de autoria do Vereador Marcelo Menezes da Mata, solicitando 

que providencie um poço artesiano para o Loteamento Papa Bento 16 na comunidade do Baldez, ou 

providencie a extensão da rede de água fornecida pelo chafariz na Rua São Paulo com aproximadamente 500 

metros para o Loteamento citado. Única discussão da Indicação nº 366/2021, de autoria da Vereadora Fairuse 

Silva dos Santos, solicitando que cada Escola da Rede Municipal de Ensino tenha um Laboratório de 

Informática e um Professor habilitado para o ensino dos alunos. Única discussão da Indicação nº 367/2021, 

de autoria da Vereadora Fairuse Silva dos Santos, solicitando que seja passada a máquina, bem como a 
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limpeza e a roçagem da Rua “B”, no Loteamento Francisco Augusto Costa, assim como em todo o Bairro 

Guedes. Única discussão da Indicação nº 368/2021, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferreira, solicitando 

que seja feita a equiparação salarial do piso dos Agentes de Combate a Endemias de acordo com o Piso dos 

Agentes Comunitários de Saúde, conforme as Leis Federais de nº 11.350 de 05 de outubro de 2006, Lei nº 

13.708 de 14 de agosto de 2018 e Lei nº 13.595 de 05 de janeiro de 2018. Única discussão da Indicação nº 

369/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, solicitando que seja feito o abastecimento 

de água no Loteamento Horto Berimbau e Loteamento Horto Alfredo Venceslau, situado no Bairro Nova 

Brasília, as margens da BA-084, próximo ao Hospital Antonio Carlos Magalhães – ACM, no Município de 

Conceição do Jacuípe. 2ª 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. Neste momento 

o Vereador Bruno solicitou que a Presidenta retirasse a Emenda votada anteriormente, feita a este Projeto. 

Em seguida a Presidenta solicitou ao Plenário que apreciasse a solicitação feita pelo Vereador Bruno, a qual fora 

aprovada pelos demais Vereadores, sendo portanto retirada de Pauta a Emenda acima citada. Seguindo a 

Presidenta continuou com a Ordem do Dia. 2ª Discussão do 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. 2ª 

Discussão do Projeto de Lei nº 049/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira 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. Logo após a 

Presidenta franqueou a palavra. Não houve quem se pronunciasse. Em seguida colocou em única votação da 

Indicação nº 364/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, solicitando que disponibilize 

gratuitamente um profissional para realizar os cortes de cabelos quinzenais solicitados pelo Colégio Militar 

Laura Ribeiro e Colégio Militar Sérgio Cardoso, no Município de Conceição do Jacuípe. Aprovada por 

unanimidade. Única votação da Indicação nº 365/2021, de autoria do Vereador Marcelo Menezes da Mata, 

solicitando que providencie um poço artesiano para o Loteamento Papa Bento 16 na comunidade do Baldez, 

ou providencie a extensão da rede de água fornecida pelo chafariz na Rua São Paulo com aproximadamente 

500 metros para o Loteamento citado. Aprovada por unanimidade. Única votação da Indicação nº 366/2021, 

de autoria da Vereadora Fairuse Silva dos Santos, solicitando que cada Escola da Rede Municipal de Ensino 

tenha um Laboratório de Informática e um Professor habilitado para o ensino dos alunos. Aprovada por 

unanimidade. Única votação da Indicação nº 367/2021, de autoria da Vereadora Fairuse Silva dos Santos, 

solicitando que seja passada a máquina, bem como a limpeza e a roçagem da Rua “B”, no Loteamento 

Francisco Augusto Costa, assim como em todo o Bairro Guedes. Aprovada por unanimidade. Única votação 

da Indicação nº 368/2021, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferreira, solicitando que seja feita a 

equiparação salarial do piso dos Agentes de Combate a Endemias de acordo com o Piso dos Agentes 

Comunitários de Saúde, conforme as Leis Federais de nº 11.350 de 05 de outubro de 2006, Lei nº 13.708 de 

14 de agosto de 2018 e Lei nº 13.595 de 05 de janeiro de 2018. Aprovada por unanimidade. Única votação 

da Indicação nº 369/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, solicitando que seja feito 

o abastecimento de água no Loteamento Horto Berimbau e Loteamento Horto Alfredo Venceslau, situado no 

Bairro Nova Brasília, as margens da BA-084, próximo ao Hospital Antonio Carlos Magalhães – ACM, no 

Município de Conceição do Jacuípe. Aprovada por unanimidade.  Única votação 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. Aprovado por unanimidade. Única votação do 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 
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perigosas. Aprovado por unanimidade. Única votação do Projeto de Lei nº 049/2021, de autoria do Vereador 

Jodilson Oliveira 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. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 033/2021, de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. 

Cumprindo os termos do artigo 65, Inciso XXIV, alínea “ B” do Regimento Interno desta Casa. Projeto de 

Lei nº 034/2021, de autoria do Poder executivo, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 

Conceição do Jacuípe para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Cumprindo os termos do 

artigo 65, Inciso XXIV, alínea “ B” do Regimento Interno desta Casa.  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 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. Expirado o prazo do Recurso, conforme artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. 

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 

vigente 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 

050/2021, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferreira, que autoriza o executivo Municipal a adotar o 

Programa de Prevenção às Drogas, denominado – Esporte Sim, Drogas Não e dá outras providências. 

Aguardando prazo estabelecido no artigo 183 do Regimento Interno desta Casa. Projeto de Lei nº 051/2021, 

de autoria do Vereador Bruno Nery Ferreira, que dispõe sobre a adoção de medidas para evitar a existência 

de criadouros para Aedes Aegypyti, Aedes Albopictus, Zica Virus e Chicungunha, nos determinados e dá 

outras providências. Retirado de Pauta através de solicitação do autor. Projeto de Resolução nº 003/2021, de 

autoria da Mesa Diretora desta Casa, que dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos Servidores 

Públicos Municipais da Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe-BAS e dá outras providências. 

Aguardando Parecer. Não tendo mais nada a constar a Presidenta encerra a Sessão marcando outra para 

o dia 17 de novembro do corrente ano, às 10:00 hs., eu Sandra Maria Jesus da Conceição lavrei a presente 

ATA que vai assinada por mim, pela Presidenta, Primeiro Secretário e demais Vereadores presentes na 

Sessão. 


