
INDICAÇÕES VEREADORA JECICA 

 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja construida uma creche com área de lazer nas 

comunidades do Oitizeiro, Tabuleiro do Picado , Gameleira, Bom Sucesso e Cajá. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja feita a coleta de lixo na comunidade da Cajá 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, medidas de assistência incluindo o acolhimento de 

mulheres e crianças com transtornos psicológicos e vitimas de agressões físicas, 

apoiando também os homens que necessitam de tratamento psicológicos 

• Solicita a Exmª. Srª. Prfeita Municipal, que seja feita a contratação de um médico 

obstetra , para dar melhor assistência as gestantes, como também havendo 

necessidade fazer parto através de cesariana. Solicito também a contratação de um 

médico pediatra para atender as crianças do nosso Município 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja construida praças, contendo aparelhos de 

ginástica e parque infantil, nas localidades da Cajá, Oitizeiro e Amparo 

• Solicita a Exmº. Srº. Prefeita o abastecimento de água na localidade do Loteamneto 

Papa Francisco no Bairro da Volta. 

• Solicita a Exmº. Srº. Prefeita a pavimentação da Travessa Paulo Machado no bairro 

da Lages 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja construida uma quadra poliesportiva na 

localidade do bairro Mansão dos Coqueiros , pois o mesmo ja possui um terreno 

pertencente a prefeitura 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a reforma Habitacional  da Vila Esperança 

• Solicitar uma guarnição da Policia Militar Ronda Maria da Penha para o nosso 

Municipio. 

• Solicitar que seja construido um PSF na comunidade da Cajá 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita   que seja feita a limpeza de um terreno que pertence a 

Prefeitura Municipal , onde crianças e adolescentes usam para jogar futebol e 

praticar outros tipos de atividades físicas, o local está com o mato muito alto e fica 

localizado no Loteamento Ana Azevedo, próximo á Daniel Lava-Jato 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que seja feita a manutenção do Tanque que abastece a 

comunidade da rua do Andú , no final da ladeira , do Distrito do Picado 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que seja feita reparos na Estrada do Buraco próximo ao 

Picado 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  um toldo para os ponto de Mototaxistas do nosso 

Municipio 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja passada a Máquina Patrol,  juntamente com o 

pó de brita na Rua Maria Nogueira de Pinho, no Bairro do Baldez. 

• Solicito a Exma. Sra. Prefeita, que seja feita a iluminação do Campo de Futebol, 

localizado no Bairro Nova Brasilia 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja feito a limpeza das bocas de lobo, do bairro 

Guedes  
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• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , que seja criada uma secretaria de 

Assistencialismo as mulheres vitimas de violências domésticas. Que vise 

atender as necessidades das vitimas diante do impacto de agressões que 

favoreça também a ruptura do ciclo sofrido e o resgate da integridade 

pessoal. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , que seja colocada Bocas de Lobos nas Rua 

da Praça José Ribeiro Costa, próximo ao Mercadinho Santana. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que sejam colocados coletores de lixo nas 

comunidades do Bom Sucesso, Deiró e Amparo 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja feita a revitalização das nascentes 

e olhos d´água do Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja feita a limpeza de todas as Bocas 

de Lobo do Município 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja colocadas mais Bocas de Lobo na 

Avenida Getúlio Vargas. 

• Solicitar a Sra. Prefeita que seja construído um Ponto de Ônibus Escolar 

com cobertura na Zona Rural da Coréia. 
•  

 

 


