
                                         INDICAÇÕES VEREADOR ANDRÉ SANTOS 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita, a implementação/construção de um centro de 

especialidades médicas com laboratório integrado 

• Solicitar a Exmª Srª. Prefeita, que seja feita a pavimentação da comunidade da 

Coreia no Tabuleiro do Picado 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a implantação de Semáforo/Sinaleira no cruzamento da 

fábrica Fumex e no cruzamento próximo ao Cemitério Municipal em Conceição do 

Jacuípe. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a realização de Concurso Público para Agentes 

Comunitário de Saúde em Conceição do Jacuípe 

• Solicita a Exmª Srª. Presidente da Câmara a contratação de profissionais da lingua de 

sinais( LIBRA) para tradução durante as sessões da Câmara Municipal de Conceição 

do Jacuípe 

• Solicita que o Póder Executivo, busque junto com o estado da Bahia a posse da quadra 

da Ilicuritiba e efetue a reforma , ampliação e adequação da mesma. 

• Solicita o poder executivo, que crie junto á igreja Católica, que administra o 

cemitério,uma cota de sepultamento gratuito para as pessoas que comprovarem 

hipossuficiencia financeira 

• Solicita que seja construida uma escola de curso profissionalizamte no terreno público 

localizado na Rua do Andú no Distrito do Picado 

• Solicito que seja feita a revisão do estatuto dos fucionarios públicos de conceição do 

jacuipe 

• Solicito que seja implantado um programa de capacitação continuada para todos os 

servidores do municipio de Conceição do jacuipe 

• Solicito que seja criada uma brigada de incêndio ou uma base prática de combate á 

incêndios em Conceição do jacuipe 

• Solicito que seja construido um estádio multiesportivo no Distrito do Picadoe no 

Distrito do Bessa. 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a construção da sede do CAPS 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita que seja concedido o adicional de insalubridade aos 

profissionais da saúde que estão atuando no enfrentamento á COVID-19; durante o 

periodo de atuação 

•  

• Que o Poder Executivo Municipal implante um centro de especialidade odontológica 

(CEO) em Conceição do Jacuipe 

• Solicita ao Poder Executivo a contratação de psicólogo e psicopedagogo para prestar 

atendimento nas escolas públicas municipais de ensino fundamental 

• Solicita a Exmª. Srª. Prefeita a implantação de uma nova caixa dágua na comunidade 

do Picado 

• Solicito ao Poder Executivo que forneça bicicletas elétricas aos Agentes Comunitário 

de Saúde e de Endemias 



• Solicito ao Poder Executivo convênios com as Fanfarras locais, para o 

desenvolvimento da prática instrumental no Município 

• Solicita do Poder Executivo que seja feito o calçamento de todas as tranversais na 

Rua Tia Ester Vieira, bairro da Ilicuritiba 

• Solicito ao Executivo que tome providencias para acabar com o deposito de lixo 

localizado no fundo do Mercado de Farinha 

• Solicito ao Poder Legislativo a conceder mensalmente auxilio alimentação aos 

Servidores ativos , detentores de cargos, empregos , funções , comissionados e 

contratados administrativamente , desde que em efetiva atividade junto a Câmara 

Municipal de Vereadores , observadas as regras definidas no Regime Interno Art. 

166- inciso III 

• Solicita ao Poder Executivo construção de um Cemitério Municipal 

• Solicita ao Poder Executivo auxilio moradia para familias necessitadas do muniucipio  

• Solicita ao Poder Executivo a Pavimentação do Loteamento Dois Irmãos na Rua do 

Cruzeiro no Distrito do Picado. 

• Solicita ao Poder Executivo a construção de uma praça na rua do Cruzeiro no Distrito 

do Picado. 

• Solicito ao poder Executivo a pavimentação do Loteamento Antônio Correia no 

Distrito Picado 

• Solicito ao Poder Executivo a construção da Barra de Proteção da primeira Ponte no 

Distrito do Picado 

• Solicito ao Poder Executivo construção da Sede própria do Conselho Tutelar. 

• Solicito ao Poder Executivo Urbanização e Construção do Portal de entrada do 

Distrito do Picado. 

• Solicito ao Poder Executivo a instalação de iluminação pública do Campo localizado 

na Lages. 

• Solicito ao Poder Legislativo a conceder mensalmente, Vale Transporte aos 

Servidores ativos, detentores de cargos, empregos, funções, comissionados e 

contratados administrativamente, desde que em efetiva atividade junto a Câmara 

Municipal de Vereadores 

• Solicito ao Poder Executivo a reforma do Teatro Municipal 

• Solicito o poder Executivo que seja elaborado pelo executivo levantamento, 

mapeamento e registro das nascentes existente em nosso território, com posterior 

encontro entre proprietários. 

• Solicito do Poder Executivo a Pavimentação do loteamento Santa Clara na Rua no 

bairro Guedes 

• Solicito ao Poder Executivo a implantação da Equoterapia para o tratamento de 

pessoas com necessidade especiais e processo de reabilitação física 

• Solicito ao Poder Executivo a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa 

dos Animais- CMPDA, e do fundo Municipal de Proteção e Defesa a Vida anima. 
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• Solicita o Poder Executivo para que todas as crianças da rede pública 

passem por avaliação medica e exames de rotina, incluindo oftalmologista, 

após avaliação oftalmológica o fornecimento de Óculos caso necessário 

para os alunos. 
 

• Solicito do poder executivo para que todos os pacientes acamados e 

domiciliados, portadores de necessidades especiais recebam todas as suas 

medicações em casa 

• Solicito do Poder Executivo instalação de Detectores de Metais em todas 

as escolas do Município. 
 

• Solicito do Poder Executivo que todos os Funcionários  da Educação 

Municipal Estadual e Particulares  tenham treinamento de primeiros 

socorros. 

 


