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• Solicita a Srº Prefeita que seja feita o melhoramento no abastecimento de água 

através de poço artesiano no Distrito do Picado no Município de Conceição do 

Jacuípe. 

• Solicita a Sr. Prefeita que seja encaminhado para esta Casa o Projeto de Lei 

referente ao Incentivo Adicional, popularmente conhecido com 14°sálario, dos 

Agentes Comunitários de Saúde, do Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , que seja feito o abastecimento de água, através da 

Empresa Baiana de Água e Saneamento- EMBASA, e pavimentação asfáltica, no 

povoado da Gameleira, no Município de Conceição do Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feito o abastecimento de água, junto aos 

órgãos competentes, nas localidades do Bonsucesso e Deiró no Município de 

Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja feita a Pavimentação Asfáltica nas 

localidades do Bonsucesso, Amparo e Deiró até a localidade do Sapé, no 

Município de Conceição do Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a construção de uma quadra poliesportiva no 

Distrito do Picado, no município de Conceição do Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a Pavimentação com drenagem dos Loteamentos 

Joel Caetano e Mansão dos Coqueiros, no Município de Conceição do Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja feita pavimentação com drenagem de 

todas as transversais da localidade do Guedes, da Tribo, Loteamento Morada das 

Arvores, dando seguimento a pavimentação da Avenida Berimbau até a Fazenda 

Candeal, e a recuperação do calçamento e drenagem já existentes, na rua José 

Valadares de Andrade, com inicio no Colégio Atenas até o final da localidade do 

Guedes, neste Município 

• Solicita a Exmª. Srª. Presidente , que providencie a instalação de detectores de 

metais na porta da Câmara Municipal.( Arquivado por solicitação da autora) 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a reforma das praças Benjamin Costa, 

Manoel Leôncio e Manoel Teixeira de Freitas , no Município de Conceição do 

Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a reforma da BA 084 com Construção 

de acostamento e ciclovia, do entroncamento da Br 324 no Posto São Luiz, 

passando pelo bairro Vila Esperança até a localidade das Lages, no Município de 

Conceição do Jacuípe 

• Solicita que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos realize a Construção de uma praça com quiosque e um campo 

de várzea gramado, telado e iluminado, na localidade das Lages , no município de 

Conceição do Jacuípe 



• Solicita que o Poder Executivo Municipal, através dos Órgãos competentes 

realize a construção de uma passarela para o contorno principal da cidade na Br 

084 com a Br 101, dando acesso aos moradores das localidades da Vila Esperança 

, Loteamento João Paulo II e Oitizeiro. Outra passarela para o acesso ás Industrias 

Mundial , e outra passarela para o contorno que dá acesso ás localidades do Bom 

Sucesso, Amparo, Deiró e Sapé, no Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicita que o Poder Executivo, junto a Concessionária de Rodovias Via Bahia e a 

ANTT-Agência Nacional de Transporte Terrestre viabilize a construção de uma 

passarela no entrocamento da BA-084 com  BR-324, na localidade do Posto São 

Luiz 

• Solicita que o Poder Executivo Municipal, junto aos Órgãos competentes seja 

implantado Posto de atendimento dos Correio e  Módulo Policial nos Distritos do 

Picado e Bessa , no Municpio de Conceição do Jacuípe 

• Solicita que o Póder Executivo Municipal, realize através da Secretária de Obras e 

Serviços Públicos a construção de uma praça e a pavimentação com drenagem 

de todas as rua que não estejam pavimentadas no Distrito do Bessa, dando 

seguimento até a localidade de Tanque Zenzala 

• Solicita que o Póder Executivo Municipal realize a construção de uma Sede para 

Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate as Endemias do 

Municipio de Conceição do Jacuipe. 

• solicito que o poder executivo Municipal, através  da Secretaria de Obras e 

Serviços público realize a Pavimentação com drenagem para todas as ruas do 

loteamento Manoel de Lota, e a conclusão da pavimentação com drenagem da 

Rua 15 de julho, ambos localizadas ao lado da rua 7 de Setembro, no Municipio 

de Conceição do Jacuipe. 

• Solicito que o poder executivo Municipal, efetue a aquisiçaõ de Tablets de 

capacidade e tecnologia avancada, para todos os alunos da rede Municipal de 

Ensino, do Municipio de Conceição do Jacuipe. 

• Que o Poder Executivo Municipal, junto aos Órgãos competentes viabilize a 

compra de vacinas contra a COVID-19, para que seja imunizada toda populaçâo 

do Municipio de Conceição do Jacuipe. 

• Que o Poder Executivo Municipal, institua um Incentivo monetário para os 

Feirantes, Comerciantese Açougueiros do Municipio de Conceição do Jacuipe. 

• Que o Poder Executivo Municipal , através da Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos realize a pavimentação em todas as transversais da localidade das Lages, 

com exceção da Travessa Paulo Machado, no Municipio de Conceição do Jacuipe 

• Que o Poder Executivo Municipal realize a construção de uma praça com 

academia e quiosque no bairro do Baldez; e a construção de um PSF- POSTO DE 

SAÚDE DA FAMILIA e uma praça com academia no Loteamneto Vila Real, no 

municipio de Conceição do Jacuipe. 

• Solicita que o Poder Executivo , através da Secretaria Municipal de Saúde seja 

implantado um Gabinete Odontológico no PSF- Posto de Saúde da Familia, na 

localidade da Gameleir , Municipio de Conceição do Jacuipe 



• Solicita que o Poder Executivo Municipal , realize a pavimentação asfáltica com 

drenagem , dando seguimento ao calçamento da rua Rui Barbosa , passando pela 

localidade do Rio Seco até o entroncamento da BR 101 na entrada do Distrito do 

Picado, no municipio de Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a ampliação da rede de iluminação 

pública no distrito do Picado até a localidade do Tabuleiro , no muncipio de 

Conceição do jacuipe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a reforma om ampliação e 

pavimentação de toda a área da casa de farinha do distrito do Picado, no 

municipio de Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita uma Praça com Quiosque e Academia 

no loteamento João Paulo II, no Municpio de Conceição do Jacuipe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja criado um Auxilio Deslocamento para os 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS e para os Agentes de Combate as 

Endemias -ACE, que se dirigem para prestar serviço em outras áreas. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja enviado a esta Casa Legislativa um projeto 

de Lei que conceda enquanto durar a pandemia do coronavirus, a isenção de 

alvará de serviços permissionários para a ASTACJ- Associação dos Taxistas de 

Conceiçao do Jacuipe, Bahia. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja enviado a esta Casa Legislativa um projeto 

de Lei que conceda enquanto durar a pandemia do coronavirus, a isenção de 

alvará de serviços permissionários para a ASCAVER- Associação dos Condutores 

Autônomos de Veículos Rodoviários de Conceição do Jacuipe, Bahia. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja disponibilizado um aparelho celular em 

todos os PSF – Posto de Saúde da Familia , e Unidade Satélite de Saúde , para 

contato pelo aplicativo whatsapp, do municipio de Conceição do Jacuipe, 

conforme as localidades citadas a seguir: Distrito do Picado, Baldez, Gameleira, 

Bom Sucesso, Ilicuritiba , Guedes, Distrito do Bessa, Centro, Nova Brasilia, João 

Paulo II, Vila Esperança , Lages, Poronga, Oitizeiro, Parque Ouro Verde, 

Loteamento Joel Caetano, Cajá. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que viabilize a isenção do Imposto Predial Territorial 

Urbano – IPTU , no municipio de Conceição do Jacuipe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que viabilize junto aos Órgãos competentes a vinda 

do Carro Fumacê, pelo menos duas (02) vezes ao ano para dedetização da Zona 

Urbana e Rural do municipio de Conceição do Jacuipe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja aplicada com prioridade a Vacina contra a 

COVID-19 para os motistas e cobradores da ASCAVER- Associação dos 

Condutores Autônomos de Veículos Rodoviarios de Conceição do Jacuipe, e da 

ASTACJ – Associação dos Taxistas de Conceição do Jacuipe, e para ps 

Mototaxistas de Conceição do Jacuipe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja aplicada com prioridade a Vacina contra a 

COVID-19 para os motoristas caminhoneiros e carreteiros do Municipio de 

Conceição do Jacuipe 



• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a revisão e consequente demarcação 

dos limites do Municipio de Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita ireformata que viabilize junto aos órgãos 

competentes, recursos financeiros para o Setor Primário de Agronegócio 

representado pelos agricultores , pecuáristas e produtores rurais, especialmente 

os que praticam a agricultura familiar , no municipio de Conceição do jauipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a pavimentação asfáltica dando inicio 

no Distrito do Picado passando pela localidade do Salgado  até a localidade da 

Cajá , no municipio de Conceição do Jacuipe 

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

localidades: Rua e Travessa  Juvencio Dias; Rua Teodoro Sampaio e Rua Gastão 

Pedreira ;da 2ª 3ª e  4ª Travessa da Avenida Getúlio Vargas, hoje denominadas 

respectivamente de: Rua João Barros,Rua Aldo Oliveira Filho e Rua Raimundo Pimentel, 

No Municipio de Conceiçaõ do Jacuipe. 

• Solicitar a Senhora prefeita que seja implantado no âmbito da Administração 

Pública do Municipio o Programa de Trabalho Menor Aprendiz e também sejam 

implantados Programa de Estágios , no Municipio de Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que seja feita a pavimentação com drenagem na 

Rua Elpideo Alves Cerqueira , com inicio na Avenida Getúlio Vargas , passando 

pelo conhecido César da Cachaça , finalizando na Avenida Antônio Moreira de 

Oliveira; no Municipio de Conceição do Jacuipe (ARQUIVADO) 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que seja feita a pavimentação asfáltica na Rua 

Mário Alves dos Santos , ao lado da FORTIK, até a Rua Petronilio Bacelar da Silva , 

no Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que viabilize a realização de LVES SHOW no periodo 

junino com os artistas de todos os grupos musicais , de matrizes africanas e toda 

cultura do Municipio de Conceição do jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  solicito que seja feita a higienização e sanitização 

das Ruas e a implantação de Barreiras Sanitárias nas entradas do Municipio de 

Conceição do Jacuipe 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita , que seja feita compras de medicamentos para 

abastecer as farmácias de todos os PSF do Município de Conceição do Jacuipe. 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita , que busque junto a Caixa Econômica Federal a 

possibilidade de doação das casas que encontram-se em desuso do programa 

Minha Casa Minha Vida situada no Conjunto Vila Esperança, no Município de 

Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita  a construção de um campo de Várzea na localidade 

da Gameleira e na localidade do Tabuleiro do Picado, município de Conceição do 

Jacuípe 

• Solicitar ao Exmo. Sr. Governador do Estado da Bahia a divisão da 20ª Companhia 

Independente da policia Militar atualmente composta pelas cidades de Santo Amaro, 

Saubara, Conceição do Jacuípe, Terra Nova, Teodoro Sampaio, Coração de Maria, 

Conceição da Feira ,e Amélia Rodrigues e comunidade pelo Major Roberto Castro, para 



que comporte menos cidade com o objetivo de trazer mais efetividade ao trabalho da 

PMBA e consequentemente maior câmarax á população dos referidos municípios. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que seja feita a implantação de salas de leituras nas 

unidades escolares como um espaço de apoio á aprendizagem nas diversas áreas 

do conhecimento, no Municipio de Conceição do Jacuipe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que seja feita implantado na grade curricular da 

Rede Municipal de Ensino deste municipio a instituição de aulas de Músicas 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  a construção de uma Quadra Poliesportiva na 

localidade do Bonsucesso que atenda as localidades do Deiró, Amparo e Sapé, no 

Municipio de Conceição do Jacuipe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja requerido ao DNIT (Departamento Nacional 

de Trânsito) a implantação de um programa para Conscientização no Trânsito nas 

Escolas Municipais de Conceição do Jacuipe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a construção de um Centro de 

Abastecimento Comunitário no Distrito do Bessa , Municipio de Conceição do 

Jacuipe , para escoamento da produção agrícola da referida Comunidade 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja executada a Lei Municipal 483/2010 que 

dispõe sobre a implantação das Olimpiadas Estudantil , no Municipio de 

Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a distribuição de Cesta Básicas para as 

familias da Zona Rural de Conceição do Jacuipe , através do Projeto AGRO 

FRATERNO da FABEB-Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia – Instituição 

privada mantida pelos produtores rurais da Bahia , que faz parte do Sistema 

Sindical Rural e está integrada á Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil- CNA. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a distribuição de Cesta Básicas para as 

familias da Zona Rural de Conceição do Jacuipe , através do Projeto AGRO 

FRATERNO da FABEB-Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia – Instituição 

privada mantida pelos produtores rurais da Bahia , que faz parte do Sistema 

Sindical Rural e está integrada á Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil- CNA. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a construção e implantação de uma 

escola Agricola , no municipio de Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a implantação de uma base do PETO- 

PELOTÃO DE EMPREGO TÁTICO OPERACIONAL, da Policia Militar da Bahia, no 

município de Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja disponibilizado um funcionário para cuidar 

do abastecimento de água, e o Munícipio assumir o pagamento da conta de 

energia do poço da localidade do Amparo, município de Conceição do Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja disponibilizado um veículo saído do Distrito 

do Bessa, no município de Conceição do Jacuípe, para o Transporte Universitário 

dos alunos que estudam na cidade de Feira de Santana. 



• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja disponibilizado um veiculo saindo do 

Distrito do Picado , município de Conceição do Jacuipe, para o Transporte 

Universitário das pessoas que estudam na cidade de Feira de Santana. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja criado um programa de Reflorestamento 

através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fornecendo incentivos 

financeiros ao proprietário de terras da Zona Rural deste Município, para que 

estes promovam a reposição da vegetação no âmbito do Município de Conceição 

do Jacuípe. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja feita a Reforma Geral do PSF da localidade 

da Gameleira e a construção de uma sala para o funcionamento do Gabinete 

Odontológico 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja feita a implantação de um Centro de 

Informática no colégio José Antônio Oliveira de Almeida, no Povoado da 

Gameleira no Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que viabilize junto a SUDESB (Superintendência 

dos Desportos do Estado da Bahia) para que seja desenvolvido um Projeto Social 

através da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Quadra Esportiva situada no Birro 

da Ilicuritiba, no Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja feita a concessão de um terreno para 

construção da Sede da Igreja Filadélfia Aliança com Deus, no Município de 

Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja encaminhado a Esta casa o Projeto de Lei 

para pagamento do Incentivo Financeiro aos Agentes de Combate as iasias, do 

Município de Conceição do Jacuípe. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja criado um ponto que comporte duas 

Vans, para uso da ASKAVER – Associação dos Condutores Autônomo de Veículos 

Rodoviários  de Conceição do Jacuípe, na Praça Benjamim Costa, em frente á 

Escola Domitilia Brito, próximo a caixa Econômica Federal. 

• Solicitar a Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe, 

que seja adquirido e instalado um Painel Eletrônico no Plenário Desta Casa 

Legislativa 

• Solicitar a senhora Prefeita que viabilize juntos aos Órgãos competentes, a 

permanência dos RADARES, contornos do Município de Conceição do Jacuípe, 

ressaltando que o radar do contorno do Conjunto Vila Esperança já foi retirado 

• Solicitar a senhora Prefeita que realize eventos com distribuição de presentes e 

lanches em todas as localidades do Município de Conceição do Jacuípe, em 

comemoração ao dia das Crianças. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja colocada uma CAIXA D` ÁGUA na 

localidade da COREIA, próximo ao Tabuleiro do Picado para melhorar o 

abastecimento de água da localidade da Coreia até a localidade do Buraco, no 

Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja feita, junto aos ÓRGÃO  competentes, a 

implantação de Hidrantes em pontos estratégicos da área Comercial e Industrial do 

Município de Conceição do Jacuípe 



• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que Busque junto ao Departamento Estadual de 

Trânsito da Bahia – DETRAN- BA, a viabilidade da realização de exames teóricos e 

aplicação da prova prática veicular para emissão de CNH, no Município de 

conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que disponibilize gratuitamente um profissional 

para realizar os cortes de cabelos quinzenais solicitados pelo Colégio Militar 

Sérgio Cardoso, no Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja feita a Pavimentação com Drenagem e 

Abastecimento de Água no Loteamento Horta Berimbau e Loteamento Horto 

Alfredo Venceslau, situado  no Bairro Nova Brasília,  as margens da BA 084, 

próximo ao Hospital Antônio Carlos Magalhaes  - ACM, no Município de 

Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja construída uma ponte sobre o Rio seco no 

Loteamento  Portal da Cidade, entre o Bar de Margô e a Pousada Paraiso, no 

Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja feita a instalação de climatizadores ou 

ventiladores em todas as salas de aulas das Escolas públicas do Município de 

Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja encaminhado a esta Casa um Projeto de 

Lei que regulamenta a utilização do prêmio Previne Brasil- Pagamento por 

Desempenho do Programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde, em benefícios 

dos Profissionais que atuam na Equipes de Saúde da Família-ESF e Equipes de 

Atenção Primária-EAP, no Municipal de Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja feita a implantação de mais uma Equipe 

de Saúde na Unidade Básica de Saúde da Família- USF-Baldez, e na Unidade 

Básica da Família do Distrito do Picado, município de Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que encaminhe os Motorista que prestam serviço 

ao Poder Executivo para o SEST/SENAT- Serviço Social do Transporte Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte- Unidade do Município de Conceição 

do Jacuípe, para tomar Curso de Capacitação e Transporte Escolar 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que estenda o Ensino Militar aplicado na Escola 

Municipal Laura Ribeiro Lopes para o Colégio Nossa Senhora da Conceição, no 

Distrito do Picado, e para o Colégio João Pimentel Ribeiro no Distrito do Bessa, 

no Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que junto a Secretaria de Educação integre o 

Ensino da Capoeira  na proposta Pedagógica das escolas Municipais de Conceição 

do Jacuípe- BA 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja feita a compra de Instrumentos de Sopro 

para melhor desempenho musical da FAMUSC, Fanfarra do Colégio Nossa 

Senhora da Conceição do Jacuípe Distrito do Picado, Município de Conceição do 

Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja encaminhado a Esta Casa um Projeto de 

Lei para realização de Concurso Público para Vaga de Agente de Combate as 

Endemias, do Município de Conceição do Jacuípe 



• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que implante no Município de Conceição do 

Jacuípe o Projeto “Farmácia Verde” que consiste na Capacitação da população, 

especialmente carente, para o cultivo e aplicabilidade de plantas medicinais e 

terapêuticas 
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• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , que seja feita a construção de uma 

Casa de Farinha comunitária na localidade da Gameleira, no 

Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª Presidente da Câmara Municipal de Conceição 

do Jacuípe, Flavia Souza Teixeira que seja realizada uma Sessão 

Solene no dia 08 de Março para homenagem todas as mulheres, 

do Município de Conceição do Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , que viabilize o redirecionamento do 

Trânsito e sejam colocadas  placas de Trânsito  

 indicando mão única em frente ás Escolas Municipais e Particulares do 

Centro de Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , que seja implantado um Programa 

de Prevenção á Saúde Vocal para os Profissionais de Educação da 

Red Pública, do Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Conceição 

do Jacuípe que seja comemorado no Legislativo, o dia de Santa 

Dulce dos Pobres com uma Missa celebrada no dia 13 de Outubro; 

e seja colocada sua imagem em um local aprimorado no prédio da 

Câmara de Vereadores deste Município de Conceição do Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que viabilize junto a Polícia Militar, a 

implantação do Programa Educacional de Resistência ás Drogas e 

á Violência- PROERD, nas Escolas Municipais de Conceição do 

Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja realizado pelos Guarda 

Municipais a fiscalização dos Transporte Escolares e alternativos 

com alunos da Rede Municipal de ensino, no momento do 

embarque e desembarque em frente as escolas. 



• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja feita a instalação de3 um 

Gerador de Energia no Centro de Abastecimento, de Conceição do 

Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja implantado o projeto 

“Enfermeiro e Técnico de Enfermagem do Ano” para o servidores 

da Saúde Pública, do Município de Conceição do Jacuípe  

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja implantado o Projeto “ 

Professor do Ano” para a Red Pública de Ensino, do Município de 

Conceição do Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que acrescente o Ciclismo para fazer 

parte da disciplinado de Educação Física no Currículo Escolar do 

Ensino Básico das Escolas Municipais de Conceição do Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja feita a construção de uma 

praça com Academia na Localidade do Guedes, no Município de 

Conceição do Jacuípe. 

• Solicitar a senhora Prefeita que seja construída uma Creche no 

D i s t r i t o  d o  P i c a d o  d o  B e s s a ,  n o  M u n i c í p i o  d e   

Conceição do Jacuípe. 

• Solicitar a senhora Prefeita que seja construída uma  

Creche no Distrito do Picado, no Municipal de Conceição do Jacuípe 

• Solicitar ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Conceiçao 

do Jacuípe que seja realizada uma Sessão Solene para homenagear os 

Professores em referência as comemorações do dia 15 de Outubro, e 

aos funcionários públicos em virtude das comemorações do dia 28 De 

Outubro. 

 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja realizada no município de 

Conceição do Jacuípe, as comemorações referentes ao dia 11 de Agosto, 

dia do Estudante, com um evento festivo na praça 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita a construção de um Posto de Saúde da 

Família-PSF, no Bairro do Parque Ouro Verde, Município de Conceição 

do Jacuípe 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que seja feita Ronda Policial nas Escolas 

Municipais, de Conceição do Jacuípe.   



• Solicitar a Sra. Prefeita que, junto aos Órgão Competentes, viabilize a 

implantação de um Módulo Policial no Centro de Abastecimento, do 

Município de Conceição do Jacuípe-Ba. 

• Solicitar a Sra. Prefeita que seja levada as comemorações do São João 

aos Distritos do Picado e Bessa, e a todas as localidades do Município de 

Conceição do Jacuípe: Gameleira, Deiró, Amparo, Bonsucesso, Cajá, 

Lages, Guedes, Baldes, Oitizeiro, João Paulo II, Vila Esperança, Nova 

Brasília, Urbes I e Urbes I, Pendanga de Baixo e de cima, Parque Ouro 

Verde 

• Solicitar ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia, Rui 

Costa, a Construção de um Anel Viário na Ba 084, na Localidade da 

Ilicuritiba, com saída para BR 101, para tirar o fluxo de carros pesados 

do Centro da cidade de Conceição do Jacuípe 

• Solicito a Senhora Prefeita que seja Construído um Centro de 

Abastecimento Comunitário no Distrito do Picado, Município de 

Conceição do Jacuípe, para que retorne a Feira livre na referida 

Comunidade 

• Solicitar a Senhora Prefeita que seja regularizada a situação do 

Loteamento João Paulo II, no Município de Conceição do Jacuípe-BA, 

reconhecendo que o mesmo se encontra em área Rural, impedindo 

assim a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre os 

imóveis desta localidade, sendo o imposto Territorial Rural ITR o tributo 

devido. 

• Solicitar a senhora Prefeita, a criação de Subprefeituras no Distrito do 

Picado e Bessa, considerando o crescimento destas localidades, o que 

dará mais suporte para um trabalho de forma bem mas eficaz, nos 

seguintes moldes: 

-Ampliar a oferta, agilizar e melhorar a qualidade dos serviços locais, a partir 

das diretrizes centrais; 

-Facilitar o acesso e imprimir transparência aos serviços públicos, tornando-os 

mais próximo do cidadão; 

- Facilitar a articulação Inter setorial dos diversos segmentos e serviços da 

Administração Municipal que operam na região. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


