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PAUTA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA LEGISLATURA 2021/2024 

16/03/2022 

• Única discussão e votação da Indicação nº 029/2022, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, 

solicitando que seja implantado o Projeto Enfermeiro e Técnico de Enfermagem do Ano para os Servidores da 

Saúde Pública, do Município de Conceição do Jacuípe. 

• Única discussão e votação da Indicação nº 030/2022, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, 

solicitando que seja implantado o Projeto Professor do Ano para Rede Pública de Ensino, do Município de 

Conceição do Jacuípe.   

• 1ª Discussão do Projeto de Resolução nº 001/2022, de autoria da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que 

dispõe sobre a devolução de bens da Câmara Municipal à Prefeitura de Conceição do Jacuípe e dá outras 

providências.  

• Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 196/93 

que reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe e cria a Secretaria 

Municipal de Saúde (SEMUS) e dá outras providências. Aguardando Parecer. 

• Projeto de Lei nº 005/2022, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Apoio financeiro para 

eventos culturais religiosos beneficentes de interesse público realizados por entidades religiosas de qualquer 

natureza constituídas no território de Conceição do Jacuípe e dá outras providências. Aguardando Parecer. 

• Projeto de Lei nº 006/2022, de autoria do Vereador Jodilson Oliveira de Cerqueira, que dispõe sobre a 

denominação de Logradouro Público que especifica e dá outras providências. Aguardando Parecer 

• Projeto de Lei nº 004/2022, de autoria da Vereadora Fairuse Silva dos Santos, que dispõe sobre a denominação 

da Travessa que compreende o trecho entre a Av. Sérgio Cardoso e a Rua Senhor do Bonfim. Aguardando Parecer 

• Projeto de Lei nº 007/2022, de autoria do Vereador Bruno Nery Ferreira, que dispõe sobre atendimento 

preferencial aos portadores de doenças crônicas, raras e genéticas nas repartições públicas e privadas, de 

atendimento ao público no Município de Conceição do Jacuípe. Aguardando Parecer 

• Projeto de Lei nº 008/2022, de autoria da Vereadora Jécica Lima do Carmo, que dispõe sobre instituir a Semana 

Municipal da Juventude no Município de Conceição do Jacuípe. Aguardando Parecer 

• Projeto de Lei nº 009/2022, de autoria do Poder Executivo, que cria a Secretaria Municipal de Políticas 

Públicas para as Mulheres e reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Conceição 

do Jacuípe e dá outras previdências. Aguardando Parecer 
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