
                                    INDICAÇÕES VEREADOR OSEAS PEREIRA DA SILVA 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que providencie a pavimentação asfáltica da Rua Direta 

do Oitizeiro até a Rua do Guará. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que providencie a construção o campo de futebol no 

Oitizeiro 

• Solicita a Exmª.  Srª. Prefeita, que providencie a reforma e ampliação do espaço 

físico da escola, conhecida como Grupo Escolar Ernestino Rosa Silva, localizada no 

Oitizeiro  assim como a implantação do ensino integral e noturno 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a implantação do Centro Diabético e 

Hipertensão no município de Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a pavimentação das ruas transversais da Rua da 

Clarinha do Distrito do Picado 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que providencie a celebração de convênios da 

municipalidade com os sistemas SESC, SENAI, para realização de cursos 

profissionalizantes para jovens e adultos , com polos no Distrito do Bessa, Picado e 

sede do Município de Conceição do Jacuípe 

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

Almerindo Bezerra, bairro Pindoba, Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a pavimentação da Rua Edmilson 

Oliveira Ribeiro, centro, Conceição do Jacuípe 

• Solicita a exmª. Srª. Prefeita que providencie a recuperação da fonte d´água, 

localizada na Rua Maria Quitéria , município de Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita para que providencie a instalação de 10 pontos de 

embarque e desembarque com abrigos de proteção , sendo 10 pontos de embarque 

e desembarque do lado esquerdo e 10 pontos de embarque e desembarque do lado 

direito, para o transporte de passageiros realizado pela 

• Solicita a Exmª. Prefeita, que providencie a implantação do Sistema de Defesa do 

Consumidor no Município de Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a pavimentação do Loteamento Maria 

Cecilia Brito e sua Transversais 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que providencie o reparo na rede de esgoto da Rua 

General Osório da travessa General Osório 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que p´rovidencie a revitalização do Rio Jacuipe, que 

possui nascente na fonte da Rua Maria Quitéria, Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que provedencie o reparo na rede de esgoto da Rua 

Manoel Duarte Dias, Centro,Conceição do Jacuipe-BA 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie o reparo na rede de esgoto da rua 

Profa. Maria José Azevedo, Centro Conceição do Jacuipe-BA 

• Solicita ao Exmo.Sr Governador que providencie a construção de um viaduto no 

contorno da BA-084 que atravessa a BR-101, no municipio de Conceição do Jacuipe. 



• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie o reparo dos equipamentos da 

academia ao ar livre localizada na Nova Praça do Loteamento Morado do Sol , 

próximo ao Centro de Abastecmento Municipal 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita providencie ronda policial para enfrentar e prevenir a 

violência doméstica e familiar , bem como a divulgação de telefone especifico para 

referida localidade 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a instalação de uma placa em 

homenagem ao ex prefeito Arlindo Ferreira na praça Manoel Leôncio Ribeiro , 

construida durante a gestão do referido ex prefeito , informando que foi 

reinaugurada pela prefeita Tânia Yoshida 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a implantação de um núcleo de 

atendimento clínico para crianças no municipio de Conceição do Jacuipe. 

• Solicita a Mesa Diretora a alteração do horário das Sessões Ordinárias para que 

sejam realizadas as quartas-feiras a apartir das 10h00min, com base no art. 161, 

paragráfo único e artigo 59, c/c art 200, paragráfo único do Regime Interno 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a implantação de boxes e coberturas 

para os feirantes que vendem frutos do mar no Mercado Municipal de Conceição do 

Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a reforma do Estádio Municipal Rosalvo 

de Matos Valadares em Conceição do Jacuipe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a implatação de internet gratuita WI-FI 

na praça Manoel Leôncio Ribeiro, em Conceição do Jacuipe – BA 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a implatação de placas de sinalização 

indicando a localização do Oitizeiro, Vila Esperança e Loteamento João Paulo 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a instalação de um elevador no prédio 

da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a vacinação prioritariamente dos 

trabalhadores da educação de Conceição do Jacuipe contra a COVID-19 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie um “banho de asfalto” na Rua Manoel 

Duarte Dias, Conceição do Jacuipe-BA, CEP44245-000. 

• Solicitar a Senhora prefeita que providencie a pavimentação asfáltica das 

transversais da Rua Almirante Barroso, Conceição do Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que providencie um ‘ banho de asfalto’ na Rua Prof 

Maria José Azevedo , Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que providencie o término da construção do posto de 

saúde do Oitizeiro 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita  que providencie a identificação da praça com o  nome ‘ 

PRAÇA JORGE VENCESLAU’ caso a indicação n° 015/2021 ‘Construção de uma praça e 

a pavimentação com drenagem de todas as  ruas que não estejam pavimentadas no 

Distrito do Bessa, dando seguimento até a localidade de Tanque Zensala’ do 

vereador Jodilson Cerqueira seja atendida pelo Executivo 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que providencie o especiais de água e a construção de 

uma barragem no Rio dos Cágados , no Oitizeiro 



Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, Que providencie a construção de uma barragem no Rio 

Seco, Oitizeiro 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a realização de convênio com os 

Correios para a implantação de um posto de atendimento no Oitieiro 

Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a verificação e os reparos necessários nas 

redes de esgoto e drenagem pluvial da Avenida Getulio Vargas , centro, Conceição do 

Jacuipe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a construção de 06(seis) quiosques no 

Mercado Municipal. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que providencie a criação do Centro de Referência de 

Atenção ao Idoso no Oitizeiro 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que providencie a destinação de recursos financeiros 

para a aquisição de uma máquina motoniveladora (Patro) para o município de 

Conceição do Jacuípe. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que providencie a destinação de recursos financeiros 

para aquisição e implantação de 06 (seis) câmeras de segurança para o município de 

Conceição do Jacuípe-BA, sendo destinada 1 (uma) câmera de segurança 

• para cada local a seguir : “entrada” da cidade , “entrada do Deiró , “entrada do   

Picado ,” bairro Ilicuritiba, bairro Lages e Nova Brasília 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que providencie a implantação de um de 

Compostagem no Município de Conceição do Jacuípe- 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que providencie a construção de mais um poço 

artesiano no Bairro Lages 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que providencie a implantação de novas placas 

indicativas na entrada do município de Conceição do Jacuípe- BA 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que providencie a implantação de uma câmara de 

segurança em frente ao ponto de apoio (Ponto de Embarque)  de Conceição do 

Jacuípe-BA. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, Que providencie a implantação de 1 (uma) câmara de 

segurança em cada uma das seguintes localidades: Rua do Zero; Praça Benjamin 

Costa; Praça Manoel Leôncio Ribeiro; Getúlio Vargas; Baldez; Est. Do Alambique São 

Francisco (entrada do Restaurante Macaxeira); entrada do Oitizeiro ; entrada da  

Estrada da Volta. 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que providencie a implantação de uma faixa de 

pedestres elevada em frente á padaria São Raimundo, localizada na Avenida Getúlio 

vagas, Conceição do Jacuípe-BA 
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• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , que providencie a pavimentação asfáltica e 

a implantação de uma rede de Drenagem pluvial na 1º Travessa Manoel 

Procópio(lado esquerdo) próximo a “entrada do Bar do Gordo”, 

Conceição do Jacuípe-BA 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , que providencie a pavimentação da 

Travessa 07 de Setembro, ao lado do posto de gasolina, Centro, 

Conceição do Jacuípe-BA 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que providencie a construção de uma sede 

para a liga desportiva (futebol) de Conceição do Jacuípe-BA, bem como 

um memorial dos ex-atletas de futebol que se destacaram na liga 

esportiva de Conceição do Jacuípe-BA 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que providencie o complemento da 

pavimentação das seguintes localidades: Rua Tertuliano Pereira Rocha e 

Rua Brito e as Travessais de ambas, Ilicuritiba, Conceição do Jacuípe-BA 

CEP44245-000 

• Solicitar a Exma.ª Prefeita que providencie implantação de uma estação 

de tratamento de esgoto no município de Conceição do Jacuípe-BA 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita que providencie a implantação de postes 

de iluminação pública nas seguintes localidades: povoado do Bessa, do 

Sapé, Deiró e Gameleira 

• Solicitar a Exma. Senhora Prefeita, que providencie a pavimentação dos 

loteamentos alvorada II e II, no Bessa, Conceição do Jacuípe-BA. 


