
                                        INDICAÇÕES VEREADOR BRUNO NERY 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a criação de uma Escola Técnica Profissionalizante 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a instalação de linhas fixas de telefone em todos os 

postos de saúde do município 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a pavimentação do loteamento Papa Francisco. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prfeita Municipal, a pavimentação do Loteamento Laurindo 

Gomes Dias 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita Municipal, a extensão da drenagem da Avenida Getulio 

Vargas, no trecho que se inicia em frente a igreja Assembleia de Deus até a entrada 

da rua Emanoel Madureira Couto 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , a drenagem e pavimentação da Rua Nogueira de Pinho 

• Solicita a Exmº. Srº. Prefeita, a implantação de centro de zoonoses. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a pavitação do loteamento Carlos Mendes e restante da 

Travessa São Pedro do Baldez 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a pavimentação do loteamento São Francisco e suas 

transvessais 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a pavimentação do loteamento Bento XVI 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a reforma da Praça da Urbis I e implantação de uma 

caixa coletora de lixo no fundo do Chafariz 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a construção de redutor de velocidade(quebra-molas), 

na Rua Sergio Cardoso, próximo ao restaurante Tia Nalva, n° 53 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a criação e implantação do Centro de Cultura e 

Artesanato de Conceição do Jacuipe, no antigo mercado de carne , localizado na 

praça Manoel Teixeira de Freitas. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a extensão da pavimentação da Rua Vida Nova no bairro 

do Baldez 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a compra e instalação de aparelhos de raio X 

odontológico no nosso municipio para atender as demandas das unidades de saúde 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja tomada providência junto aos Correios para 

que seja as entregas das correspondências na Vila Esperança. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a padronização e registro dos mototaxistas de 

Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita juntamente com a Coelba que seja feita a extensão de 

rede elétrica das localidades do Candeal, Loteamento Bento XVI  e Estrada Nova da 

Volta 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja cavado um poço ,que se faça reparos na 

estrada e iluminação na localidade do Camundongo 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , juntamente com a Coelba que sejam feitas melhorias e 

reparos na rede elétrica no povoado da Gameleira 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja dividido o espaço do Almoxarifado Municipal 

para abrigar temporário ou pemanente o mercado de farinha e cereais. 



• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja utilizado o espaço do mercado de farinha e 

cereais caso este seja desapropriado para criação e instalação de um Centro 

Administrativo para abrigar algumas secretarias e repartições do município 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a pavimentação da Rua Nova da Volta e suas 

transversais , situada ao lado da Mondial , unidade 70. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a construção de uma praça com parque no loteamento 

Morada das Arvores 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a criação do Projeyo Viver Bem para reformas de casas 

de pessoas com vulnerabilidade social e econômica do nosso municipio, com base na 

Lei 576/2014, Art 04 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a construção do passeio na lateral do Estádio Municipal 

Rosalvo Matos Valadares 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a ampliação da unidade de saúde do Baldez e ao lado a 

construção da praça da terceira idade 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que sejam tomadas providências para a extensão da 

iluminação elétrica nos retornos da duplicação da BR 101 

• Solicitar a Senhora prefeita, jutamente com algum órgão público competente  

oferecimento de curso profissionalizante online gratuita para estudantes de rede 

pública de ensino do municipio. 

• Solicitar a Senhora prefeita, a ampliação da unidade de saúde do Baldez. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  a instalação de caixas coletoras de lixo  na Rua Nova da 

Volta nas proximidades da Mundial 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  a aquisição ou disponibilidade de uma ambulância 

específica para transportar pacientes de COVID ou com suspeita caso seja necessário 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  a contratação de mais agentes de combate as endemias 

no nosso município 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita , a contratação (aluguel) ou aquisiçaõ de rolo 

compactador de solo para o nosso municipio. 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita  , juntamente com a Coelba que seja feita a extensão 

de rede elétrica do Loteamento Alto dos Coqueiros 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja cedido uma van para que se faça o transporte 

públco gratuito da localidade da Cajá para o centro da cidade 

• Solicita a a Exmª. Srª. Prefeita que sejam feitas drenagens nas ruas Iracy de Assis e 

Manoel Vitorino no bairro do Baldez 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que sejam feitos reparos na pavimentação no início da 

Rua Emílio Azevedo Barbosa, em frente a Fumex 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja retomado e ampliado o curso de corte e 

costura para a população de Conceição do Jacuípe. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, a requalificação da praça Nossa Senhora da Conceição 

e construção de um banheiro. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja feita a pavimentação da ultima travessa do 

Loteamento Maria Nascimento. 



• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja feita a revitalização da nascente do 

Loteamento Maria Nascimento 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que  seja feita a pavimentação da Primeira Travessa 

Saturnino mendes 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita , a ampliação da rede baixa de energia para que seja 

feita a instalação dos braços de energia de alguns pontos da estrada do Bom Sucesso 

ao Sapê. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, 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 n11.350 de 05 de outubro  de 2006, Lei n 13.708 de 

14 de agosto de 2018 e Lei n 13.595 de 05 de janeiro de 2018. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja disponibilizado para pacientes oncológicos, de 

baixa renda, latas de suplementos vitamínicos, tipo Ensure, no município de 

Conceição do Jacuípe.   
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• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , que seja implantado abertura de Sinal 

gratuito de Internet “rede wi fi grátis “ no mercado municipal de carne 

do município de Conceição do Jacuípe  

• Solicito a Mesa Diretora desta casa, composta pela presidente Srª Flávia 

Souza Teixeira, vice presidenta, vereador Srª Jécica Lima do Carmo,1º 

Secretário vereador Bruno Nery Ferreira e 2º Secretário vereador 

Marcelo  Menezes da Mata  que seja feito projeto de Resolução de plano 

de cargo e salário na Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe-BA 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita , que seja incluído alimentos sem lactose e 

sem glúten no cardápio das escolas e creches da rede pública do  

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja retomado a realização de 

campeonatos e jogos do município de Conceição do Jacuípe-Ba 

 

• Solicitar a Sra. Prefeita que seja feita a drenagem da 1ª Travessa João 

Marinho Abade, ao lado do bar de Pinica ( rua sem saída). 

• Solicitar a Sra. Prefeita que seja feita a extensão de drenagem da 

entrada do Parque Santa Cruz a entrada da Rua Fonte Nova.   


