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• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que providencie a limpeza da praça do Cruzeiro na 

Gameleira 

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

Públicos, viabilize recursos necessários para ativação do poço artesiano com 

reservatório próximo a residência de Sr° Hanilson para atender a localidade da 

Gameleira 

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

Água Branca, bairro Centro , Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a manutenção dos postes de iluminação 

pública na Rua H, Jardim Cecilia Brito, bairro Guedes. Na Rua Acácias no bairro 

Baldez. Na Rua Emilio Azevedo Barbosa e na Rua Bahia, no loteamento Pedro da 

Silva Castro(fundo do Primitiva) ambas no bairro Ilicuritiba, bem como a 

substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de Led em todo Município 

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

prática de esportes, na Avenida Getúlio Vargas sentido centro da cidade 

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

Rua 20 de Outubro, até o final da Rua Almirante Barroso 

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

Rua do guedes (em frente á tribo). ( arquivado de pauta atraves de requerimento do 

vereador 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a manutenção dos calçamentos das ruas 

de nossa cidade 

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

academia ao ar livre e uma quadra esportiva, na comunidade da Tribo 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita,que seja feita a manutenção do parque da praça da 

Gameleira e as trocas das lâmpadas da mesma 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita o transporte gratuito com horário fixo de ida e volta 

dos moradores da Vila Esperança para o centro da cidade 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, o serviço de carro Limpa Fossa gratuito para a toda 

comunidade da cidade 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita o serviço do carro Pipa na comunidade da Fazenda 

Retiro localizada no povoado do Bessa e na comunidade do Sitio localizada na 

Fazenda da Gameleira 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a manutenção da poda das árvores nas praças de nossa 

cidade 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita para que seja colocado alguns braços de postes e a 

troca de algumas lâmpadas que se encontram queimadas na comunidade da 

Gameleira 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita pra que seja instalado um container de lixo no bairro 

Guedes 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a manutenção da estrada (cascalhar e passar a 

máquina) na localidade da Gameleira 



• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que faça o serviço de roçagem na estrada da Gameleira. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que instalada uma boca de lobo na rua João Marinho 

Abade, na esquina da Caiçara 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a construção de um Chafariz com uma 

área de lazer na Fonte dos Caboclos próximo ao bar de Bizu localizado no bairro 

Guedes 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita quer seja feito o serviço de drenagem na rua Laurindo 

Gomes (antigo beco da carniça), bairro Centro no nosso Município 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feito um estacionamento gratuito no terreno 

ao fundo do Centro de Abastecimento Municipal de Berimbau que pertence a 

prefeitura da cidade 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a instalação de quebra-molas dentro da 

comunidade da Vila Eperança 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja colocado as tampas de bueiro no caminho 02, 

Urbis I( no fundo do estádio) bairro centro. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a limpeza e roçagem do Contorno na 

entrada de nossa cidade 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a reforma do Chafariz na Rua São Pedro 

no bairro- Baldez 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a limpeza das canaletas laterais e em toda 

a extensão da Ba 516 estrada do Picado 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja feita a limpeza das valetas na Rua Ilicuritiba 

em frente a Fumex. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, solicito que passe a máquina patrol no loteamento 

Água Branca 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, solicito a manutenção da estrada do Tabuleiro do 

Picado (cascalhar e passar a máquina Patrol 

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

de Referência no Hospital Municipal Dr Antônio Carlos Magalhães (ACM) em  nosso 

Município 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  o calçamento no Loteamento Água Branca 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que seja feita uma academia ao ar livre na praça da 

Gameleira 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  solicito que seja feita a manutenção da estrada do 

Oitizeiro (cascalhar e passar a máquina Patrol 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita , solicito o calçamento com paralelepipado na 2º 

Travessa da Rua 7 de Setembro, Centro. 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita  manuntanção,a da Estrada do Loteamento Lagoa do 

Bosque (cascalhar e passar a maquina Patrol 

• Solicitar a Exmª. Srª. Prefeita  o serviço de limpeza e roçagem da estrada do 

Loteamento Lagoa do Bosque 



• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  a manutenção da estrada velha de Conceição do 

Jacuipe depois da Pedreira Santa Isabel KM 3,5 s/n , que faz divisa com a cidade de 

Coração de Maria (cascalhar e passar a máquina Patrol 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita  que seja feita a manutenção dos pontos de ônibus da 

Vila Esperança.qua 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita , a manutenção da poda das árvores na quadra da 

Ilicuritiba 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a instalação de um gerador de energia para Câmara de 

Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, que seja feita a manutenção do passeio, e do ar-

condicionado da sala de vacinas da Unidade de Saúde da Família da Gameleira 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que faça o serviço de roçagem na estrada da Volta 

que fica em frente ao antigo parque de Vaquejada de Armindo que liga Conceição 

do Jacuípe a Amelia Rodrigues 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, solicito a manutenção da estrada da Volta que fica em 

frente ao antigo Parque de Vaquejada de Armindo que liga Conceição do Jacuípe a 

Amélia Rodrigues (Cascalhar e passar a máquina Patrol). 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, solicito uma contratação de um médico veterinário 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, que seja feita a manutenção da Rua das Lages a partir 

do Bar de Tó até a estrada que dá acesso a Gameleira ( cascalhar e passar a máquina 

Patrol 

• Solicitar a Exma. Sra. Prefeita, Solicito a manutenção da Rua Ester Vieira ( cascalhar 

e passar a máquina Patrol) 
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