
                                       INDICAÇÕES VEREADOR CARLOS AUGUSTO 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja feito a pavimentação asfáltica da Rua principal 

da Nova Brasília e o calçamento de suas transversais 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a pavimentação asfáltica das principais 

ruas da Nova Brasília, dando inicio no bar de Dona Nelma e encerrando no posto 

médico 

• Solicita  a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a pavimentação paralela das transversais 

da Nova Brasília até a rua do Sossego. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja construída uma praça no bairro Nova Brasília 

em frente ao campo de bola. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a pavimentação e drenagem do 

Loteamento João Paulo II e suas transversais, assim como o melhoramento da 

iluminação pública 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja celebrado um convênio para a instalação de 

um posto dos correios na comunidade de Nova Brasília 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que  providencie a construção de um centro de Inclusão 

Digital na localidade Nova Brasilia 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a construção de uma Praça na localidade da Urbis II, 

próximo a Escola Municipal 

• Solicita ao Exmº. Srº. Prefeita ,que seja construido,um passeio as margens do 

calcamento que se inicia no Hospital ACM Até a Urbis ll 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja colocado bebedouros de água no centro de 

abastecimento para suprir as necessidades das pessoas  que trabalham e 

frequentam aquele local 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja providenciada pias para higienização das mãos 

das pessoas no centro de abastecimento 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja providenciada a colocação de bomba de água 

no posto de saúde no Bom Sucesso onde já existe o poço artesiano. 
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• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , que seja implantado 02(dois) ponto de 

ônibus na BR-101, NAS Proximidades do contorno em Conceição do 

Jacuípe, sendo que um ponto deve ser na entrada da rua que da acesso 

a localidade da Nova Brasília(sentido Feira de Santana),e outra em frente 

a estrada que da acesso a Nova Brasília(Sentido Alagoinhas              

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que implantada uma faixa de pedestre em 

frente a lotérica na Avenida Getúlio Vargas 



• Solicitar a Sra. Prefeita que seja implantado uma faixa de pedestres em 

frente ao colégio da pindoba. 

• Solicitar a Sra. Prefeita que seja implantado um quebra-molas em frente 

a Padaria São Raimundo 

•  

 


