
 

                                    INDICAÇÕES VEREADOR Marcelo Menezes da Mata 

 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a pavimentação no Loteamento Villa Real -Baldez 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a criação de um memorial de luto para as vitimas 

ocasionadas na pandemia da COVID-19, A criação será registrada através de foto e 

uma leitura de QR CODE com uma história de vida contada por um familiar. Sugiro 

que seja implantado no teatro ou em qualquer espaço já existente escolhido pelo 

executivo 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a criação de feiras nos distritos de Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a manutenção nos PV (ponto de visitas) e manutenção 

e reformas nas BL (boca de lobos) da Avenida Berimbau bairro Baldez 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita Municipal, que seja feita a reforma da quadra do colégio 

João Pimentel Ribeiro localizada no distrito do Bessa. A quadra em questão está com 

os alambrados danificados, traves quebradas, refletores quebrados, pisos 

danificados 

• Solicita  a Exmª. Srª. Prefeita a conclusão da reforma do campo do Bessa localizado 

no loteamento Lagoa do Bosque, o mesmo se encontra sem traves e com entulhos 

dentro do campo. Solicito também a inclusão de refletores 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a pavimentação do Loteamneto Pedro Silva Castro 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a pavimentação da Rua Celsa Uzeda e suas transversais 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita, a reforma da quadra da praça Benjamim Costa 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a criação de um link junto ao site da prefeitura 

municipal para que a população possa, de maneira autônoma solicitar trocas de 

lâmpadas e/ou manutenção no sistema de iluminação pública 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a criação de uma la no bairro do Baldez 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a disponibilização de ambulâncias nas unidades de 

saúde das localidades do Bom Sucesso, Oitizeiro , Gameleira, Bessa, Picados, Cajá e 

outros que se encontram distantes do centro da cidade 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a pavimentação do Loteamento Vivendas do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a ativação do módulo policial localizado á praça 

Benjamin Costa , bem como suporte necessário a força policial ou guarda municipal 

que ali atuarão. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a inclusão de um redutor de velcidade na rua João 

Marinho Abade , popular rua do Fato 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a extensão da ilumanação pública da BA 084, dando 

continuidade a iluminação já existente , que parou na frente da Vila Nova Esperança 

faltando apenas continuar até a BR 324 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a instalação de ar-condicionado , na parte interna 

(destinada aos paciêntes e acompanhantes) das ambulâncias do nosso municipio e 

solicito também o concerto do ar-condicionado na ambulância do SAMU, que atende 

nosso muncipio 



•  

Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a construção da casa de apoio e acolhimento para 

dependentes químicos e afins, bem como disponibilizar profissionais qualificados 

para o cargo 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a possibilidade de parceria do municipio para a 

instalação de Previdência Social aqui em Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a criação de um espaço para esportes radicais 

destinados a pratica de skate, patinação e outros do gênero 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que disponibilize um carro para cada PSF do nosso 

município 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a adequação e a colocação de sinalização vertical 

seguindo as normas estabelecidas no Art.86 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a 

qual delimita os limites destinados para estacionamentos . Cito á praça Manoel 

Teixeira de Freitas, e frente ao antigo mercado municipal. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a retificação da rua que liga a praça Benjamin Costa á 

praça Manoel Leôncio Ribeiro, em frente ao comercial Berimbau Atacado, pois há 

divergência na restrição aos motoristas 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita para viabilizar mesmo que por meio de parceria com 

LAN HOUSES locais, disponibilizar para os alunos que não têm condições de pagar, 

todas as xerox necessárias para continuar seus estudos 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a pavimentação da rua Estrada Velha do Picado , rua 

que dá acesso a caixa d´´agua 

• Solicita a pavimentação asfaltica da rua estrada velha do Zero que liga até a BR 101 

sentido o Picado, bem como revitalizar a iluminação ali existente para que possa 

torna-se um acesso digno dos moradores de nossa cidade 

• Solicita a construção de uma praça no Loteamento Vivendas do Jacuipe. A praça em 

questão atenderá as necessidades de lazer das pessoas que moram naquela 

localidade 

• Solicitar a implantação de uma creche infantil na localidade da Urbis II para atender 

as demandas daquela localidades, e proporcione aos pais tempo para se dedicarema 

seus trabalhos. 

• Solicitar a implantação de parques infantis nas Escolas Municipal do Amparo e Bom 

Sucesso 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita , a implantação de uma rampa para acesso de 

cadeirantes na praça Benjamim Costa, na faixa de pedrestre em frente ao colégio 

Domitilia Brito, na são  de pedestre em frente ao colégio Lapis de Cor,na faixa de 

pedestre em frente ao Bradesco e na faixa de pedrestre no inicio da Rua Turcides de 

Moras. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  a criação de um Centro de Ensino Específico para o 

ensino de Libras ( Língua Brasileira de Sinais) para atender a população surda e/ou 

muda de todas as idades. 



• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que providencie a demarcação/sinalização de vagas 

para estacionamento de autômoveis para deficiente físico e idoso nos locais públicos 

do município. 

• Solicita a Exmª. Srª. Presidente desta Casa Legislativa, que provindencie a 

demarcação/sinalização de vagas para estacionamento de automóveis  para 

deficiente fisico e idosos na Câmara Municipal de Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a pavimentação da 2º Travessa João Pimental Ribeiro, 

beco ao lado da igreja Pão da Vida, no Parque Ouro Verde 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a pavimentação com drenagem do Loteamento Morada 

do Paraíso 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja concedido um auxilio emergencial a todos os 

proprietários de Quiosque da Praça Benjamin Costa devido a dificuldade no 

momento de pandemias 

• Solicita a  a Exmª. Srª.  Prefeita a pavimentação com drenagem da rua Nova do 

Baldez , tendo inicio atras da Pharma Kelly fazendo esquina com a rua Almirante 

Barroso 

• Solicitar o reparo na drenagem da Rua São Roque  (Rua ao lado da Igreja São Roque), 

com o objetivo de escoar a água fluvial que, devido ás falhas, causadas pelo grande 

volume de água que por ali passa e no nivelamento, fica acumulada causando 

desconforto aos que por ali  Precisam transitar 

•  

Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, a construção de um ginásio de esportes 

disponibilizado diversas modalidades esportivas com profissionais capacitados para 

fornecer o treinamento adequado para cada uma delas 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, a pavimentação com drenagem da Travessa Balcides 

Azevedo Morais ao lado do bar de Telma saindo na Fortik 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, disponibilizar uma área destinada a realização dos 

exames práticos de direção veicular, duas e quatro rodas, oferecendo o suporte 

necessário á sua realização e solicitar do governo que desloque examinadores uma 

vez por semana, para a realização dos exames práticos de direção veicular das pessoas 

que buscam habilitar-se em nosso  município 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que providencie um poço artesiano para o Loteamento 

Papa Bento 16 na comunidade do Baldez, ou providencie a extensão da rede de água 

fornecida pelo chafariz da rua São Pedro com aproximadamente 500 metros para o 

loteamento citado 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, Que faça uma reforma no campo de Futebol do João 

Paulo II, o campo citado tem a necessidade de colocar refletores, alambrados e toda 

estrutura necessária para que os moradores da localidade tenha um campo adequado 

para praticar o esporte 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que providencie um Poço artesiano para o Loteamento 

colônia nova Brasília próximo ao Hospital ACM, ou providencie a extensão da rede de 

água fornecida através do poço já existente no loteamento de Caéba. 



• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja feita a coleta de lixo nas Ruas do loteamento 

colônia nova Brasília próximo ao Hospital ACM 
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• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , a pavimentação da rua Hermogens Nicolau 

de Lima, que fica localizada em frente ao (Bar de Leo) 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja feita a coleta de lixo (três) vezes 

por semana no bairro do Baldez. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que disponibilize o transporte escolar para 

a localidade do Rio Seco. 

• Solicitar a Exma.Sra.  Prefeita, que junto a secretária de obras realize o 

reparo do calçamento da rua EMILIO AZEVEDO BARBOSA, localizado em 

frente ao colégio BALCIDES.   

 

 

 

 

 


