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PAUTA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA LEGISLATURA 2021/2024 

17/11/2021 

• Única discussão e votação da Indicação nº 370/2021, de autoria do Vereador André Santos de Jesus, 

solicitando que seja feita a reforma do Teatro Municipal. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 371/2021, de autoria do Vereador Oseas Pereira da Silva, 

solicitando que providencie a implantação de novas placas indicativas na entrada do Município de Conceição 

do Jacuípe. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 372/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, 

solicitando que seja construída uma ponte sobre o Rio Seco no Loteamento Portal da Cidade, entre o Bar de 

Margô e a Pousada Paraiso, no Município de Conceição do Jacuípe.  

• Única discussão e votação da Indicação nº 373/2021, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, 

solicitando que seja feita a instalação de climatizadores ou ventiladores em todas as salas de aula das Escolas 

Públicas do Município de Conceição do Jacuípe. 

•  1ª Discussão do 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.  

•  1ª Discussão do 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.  

•  1ª Discussão do 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. 

• 1ª Discussão do Projeto de Lei nº 050/2021, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferrreira, que autoriza o 

executivo Municipal a adotar o Programa de Prevenção às Drogas, denominado – Esporte Sim, Drogas Não 

e dá outras providências.  

•  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. 

•  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. 



 

•Pág.:2 
 

•  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 052/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder 

abono aos profissionais do Magistério lotados na Secretaria Municipal de Educação. Aguardando o prazo 

estabelecido no artigo 183 do Regimento Interno desta Casa. 

•  Projeto de Lei nº 053/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder 

incentivo financeiro profissional aos Agentes de Combate às Endemias vinculados a Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Conceição do Jacuípe, e dá outras providencias. Aguardando o prazo estabelecido no 

artigo 183 do Regimento Interno desta Casa. 

•  Projeto de Lei nº 054/2021, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferrreira, que denomina Rua Isaac Souza, 

Rua ao lado da Capela Nossa Senhora das Graças, Bairro das Lages. Aguardando o prazo estabelecido no 

artigo 183 do Regimento Interno desta Casa. 

•  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. 

 

 


