
EXPEDIENTE 
 
 

 Ofício Gab. Pref. nº 095/2021, que encaminha o Projeto de 
Lei nº 003, de 16 de fevereiro de 2021;  

 Projeto de Lei do Executivo nº 003/2021, que “autoriza o 
Poder Executivo Municipal a celebrar convênios e ajustes 
similares com órgãos e/ou entidades da administração 
pública direta e indireta, em quaisquer de suas esfreras, 
bem assim com instituições sem fins lucrativos, na forma 
que indica”; 

 Projeto de Lei do Legislativo nº 01/2021, de autoria do 
Vereador Gilson Ernesto Leite Rodrigues, que “Cria 
Certificações ‘Redação Destaque’ e ‘Professor Nota Dez’, 
para estudantes do Ensino Fundamental e Professores, 
respectivamente, da rede pública municipal de ensino de 
Senhor do Bonfim-BA, e dá outras providências”; 

 Projeto de Lei do Legislativo nº 010/2021, de autoria do 
Vereador Idailton Jarle Santiago do Nascimento, que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade incondicional dos 
estabelecimentos comerciais como bares, casas noturnas, 
motéis, hotéis, lanchonetes, lojas de conveniência e 
similares de afixar aviso em local visível, alertando sobre 
crime de prostituição e exploração sexual cometido contra 
crianças e exploração sexual cometida contra crianças e 
adolescentes, e dá outras providências”; 

 Projeto de Lei do Legislativo nº 014/2021, de autoria do 
Vereador João Carlos Bernardes Pereira Junior, que 
“Declara o Samba de Lata de Tijuaçu como Patrimônio 
Imaterial de Senhor do Bonfim-BA e dá outras 
providências”; 

 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2021, oriundo da Mesa 
Diretora desta Casa, que modifica o horário das sessões 
ordinárias e restringe o acesso ao público durante as 
sessões legislativas; REQUERIMENTO oriundo do 
Presidente da Mesa, que solicita dispensa do Perecer ao 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2021, oriundo da Mesa 
Diretora desta Casa, que modifica o horário das sessões 



ordinárias e restringe o acesso ao público durante as 
sessões legislativas e da outras providências; 

 PARECER da Comissão de Legislação, Justiça, Postura e 
Redação Final ao Projeto de Lei do Legislativo nº 
017/2021, de autoria do Vereador idailton Jarle Santiago 
do Nascimento, que “Declara Utilidade Pública Municipal 
da Associação Projeto Social Voluntários e dá outras 
providências”; 

 INDICAÇÃO Nº 01/2021, de autoria do vereador João 
Carlos Bernardes Pereira Junior, que “Tem por objetivo a 
criação de abrigo municipal para acolhimento de animais 
(cães e gatos) que vivem em situação de abandono”; 

 PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/2021, de autoria do 
vereador João Carlos Bernardes Pereira Junior, que solicita 
“Concessão de transporte coletivo que atenda os anseios 
dos moradores do Alto da Rainha, Pebão e Ladeira do 
Capote”; 

 PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/2021, de autoria do 
vereador idailton Jarle Santiago do Nascimento, que solicita 
“Fazer cumprir o que determina a portaria nº 634, de 27 de 
maio de 2019 do Ministério da Saúde onde [sic] 
regulamenta o horário de atendimento e permanência dos 
profissionais da saúde, nos Estabelecimentos de Saúde 
Familiar no Povoado de Missão do Sahy”; 

 PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 01/2021, de autoria do 
vereador Cleiton Vieira Pinto, que solicita “que seja coloado 
lampada [sic] nos postes da rua: Raquel de Queiroz, 
Loteamento Emanuela”; 

 PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/2021, de autoria do 
vereador Genilson Pereira de Souza, que solicita “que seja 
providenciado abastecimento de agua [sic] potável por 
meio de carros pipa para o povoado de Pau d’Arco até aa 
[sic] solução definitiva de abastecimento desta região”;  

 Ofício S/N oriundo da Associação Projeto Social 
Voluntários, que solicita o uso da Tribuna Livre da Câmara 
na sessão do dia 23/02/2021, para explanar sobre o projeto 
desenvolvido pela associação;  

 
 



ORDEM DO DIA 
 

 PARECER da Comissão de Legislação, Justiça, Postura e 
Redação Final ao Projeto de Lei do Legislativo nº 
017/2021, de autoria do Vereador idailton Jarle Santiago 
do Nascimento, que “Declara Utilidade Pública Municipal 
da Associação Projeto Social Voluntários e dá outras 
providências”. 

 REQUERIMENTO oriundo do Presidente da Mesa, que 
solicita dispensa do Perecer ao PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 001/2021, oriundo da Mesa Diretora desta Casa, que 
modifica o horário das sessões ordinárias e restringe o 
acesso ao público durante as sessões legislativas e da 
outras providências; 

 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2021, oriundo da Mesa 
Diretora desta Casa, que modifica o horário das sessões 
ordinárias e restringe o acesso ao público durante as 
sessões legislativas e da outras providências. 
 


