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Câmara Municipal de São Desidério
CNPJ 42.752.600/0001-56

3,2J3
INDICAÇÃO N° /2021

APROVADOPOR i llJDQmj'Xrudo~EMO~~H

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES6t DE SÃO DESIDÉRIO - ESTADODA BAHIA.

o VereadorGERSON DE CARVALHO PEREIRA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, vem requerer à V. EXa que, após deliberação e aprovação
do Plenário, seja encaminhada ao Exrn". Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM
ILUMINAÇÃO NO POVOADO PORTO ALEGRE"

JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores solicitamos para a Prefeitura de São Desidério a
realização do serviço descrito, o que irá beneficiar bastante a qualidade de vida
da comunidade. Em tempo, requeremos o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

essões, em 29 de setembro de 2021.

~LHO PEREIRA
ORPP

(77) 3623-2747/2726/2908/2068
A id. ACM n° 191 - Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP 47.820-000 - São Desidério - Bahiavem a , id . b bE-mail: administracao@camaradesaodesleno. a.gov. r
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Câmara 9vlunicipaf de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N°.l"i I 202'L

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE
SÃO DESIDÉRIO - ESTADO DA BAHIA.

Os Vereadores abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exm". Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

•
INDICA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA O POVOADO DE

CURRAIS.

JUSTIFICATIVA

O referido Projeto de Indicação, sugere um poço artesiano no Povoado de Currais,

com vantagens de ter água de qualidade, considerando que o sistema de captação de
água que mais preserva o meio ambiente. A construção adequada de um poço
artesiano não oferece riscos ambientais, fornece água com custo reduzido e gera fácil

controle de consumo e contribue também para a saúde e economia, fez se necessário

solicitar da secretaria de infraestrutura o atendimento a esta demanda.

• Sala das Sessões, em 10 de Março de 2022.

Paulo Lucian AN.~~~rJ.....I.o~ O. Rocha

APROVADO POR \ 1HX'Üm \ JlHOOd Me
EM 125 I I~
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Avenida ACM nº 191- Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP:47820-000
São Desidério BA - fone: 77 3623-2747



Câmara :M_unicipa { de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N° (Ó4 12022 São Desidério, 17 de maio de 2022.

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DESÃO
DESIDÉRIO - ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo- assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vêm
requerer a. Ex" que, após deliberação e aprovação do Plenário seja encaminhada ao
Exrn". Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

II Indica a necessidade de proceder com a reforma do Ginasio de Esportes
Professor Almiro de Souza Almeida, tendo em vista, a inserção de saidas de
emergencia, troca de piso propicio, ilumiação e reforma de vestiarios, ou como
segunda proposta a construção de um novo ginasio na sede de São Desidério".

JUSTIFICATIVA

A presente indicação objetiva a reforma no Ginasio Professor Almiro de Souza Almeida

que atualmente apresenta real necesidade, tendo em vista, a inserção de saidas de

emergencia, ponto de extrema importância; troca de piso propicio, sendo este,

essencial para as modalidades esportivas; ilumiação propicia e reforma de vestiarios,

propocionando um espaço mais confortavél para utilização.

Como uma segunda proposta, tem-se a construção de um Ginásio, com ótima e

moderna estrutura, para que assim, possa abranger de modo confortavél. seguro e

eficaz a todos, permitindo a continuidade da promoção da prática de exercicios fisícos

na vida destas pessoas, e com isto, um incentivo de praticas saudáveis, principalmente

para os jovens. Dessa forma, a implantação deste projeto apresentará beneficios

essenciais princilapmente na prevenção, manutenção e promoção do esporte para os

municípes.

GABINETE VEREADOR CLEUSNÉLlO SANTANA
Avenida ACM nº 191-Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos

São Desidério Ba - fone:773623-2747
vereador .cleusneliosantana@hotmail.com ...:ECEBIDO
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Câmara 9rlunicipaf de São Desidério
ESTADODA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

Assim sendo, conto com apoio dos Senhores Vereadores, perante apreciação e

aprovação dessa Indicação, com maior brevidade possível.

Sala das sessões, 17 de Maio de 2022.

•

•

GABINETE VEREADOR ClEUSNÉLlO SANTANA
Avenida ACM nº 191-Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos

São Desidério Ba- fone:773623-2747
vereador .cleusneliosantana@hotmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
ESTADODA BAHIA

CNPJ42.752.600/0001-56

INDIC.l'.ÇÃOLEGISLATIVA Nog~2022.

Ai"'ROVADO POR } ,!,)JnQy)UTldadA
EM os I_~-

o Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer de V.EX.a que após deliberação e aprovação do Soberano
Plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOSÉ
Cl\f~LOS DE CARVALHO, a sequinte Indicação:

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA do povoado de MORRÃO passando pelo
PENEDO ate na serra do Sitio do Rio Grande ligando na BA 463, tambem
da autoria do Vereador Marusan Ferreira Lima dos Anjos.

JUSTIFICATIVA

É ele: fundamental importância a pavimentação asfáltica desta estrada vicinal que
IIg',r:., Cc, 3R 135 á BA 463 facilitando para os munícipes que residem nesse trecho
e~r) ci:..'mente entre o Povoado de Morrão e Penedo.

E~.tc; é uma região com potencial turístico muito grande e para que se possa
explorar melhor esta fonte de renda inesgotável do nosso município, faz-se
necess ário o investimento em infraestrutura, com isso atrairemos ainda mais
ln '.c:·;ti:ientos privados para a região e consequentemente a oferta de empregos
S(,,':'1 al.vancada, melhorando nosso comercio local.

Outro Lltor extremamente relevante é a dificuldade de se transitar nos períodos
chuvosos, fazendo com que muitas vezes os alunos sejam prejudicados pela
inviabil.zaçâo do transporte, e esta é uma urgência a ser solucionada de maneira
der;niti\,c~ .

Assim sendo, conto .corn o apoio dos Senhores Vereadores na apreciação e
ar: )\'é.(lo da ref . indicação.

..........ir.J;I~~S'1't!!IZ
residente

Câmara unicipalde São Desjd~ri}BA
At·_;,' icicsarnente:

Sala das Sessões, em 11 de Agost de 2022.

Marusan Ferreira Lima dos Anjos

-Vereador-

\ \ ':', :J:I \( '1\1. 191 1'-:1isbcrto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000 - São Desidério - BA - fone: (77) 3623-2747.
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CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO DESIDÉRIO

CNPJ N° 42.752.6COI0001-56

INDICAÇÃO N° 9O /2022 São Desidério, 18 de agosto de 2022.

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DE SÃO DESIDÉRIO - ESTADO DA BAHIA

o Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a. Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário seja
encaminhada ao Exm". Sr. Prefeito,a APRESENTAÇÃO da seguinte Indicação:

"Requalificação e modernização da iluminação pública da praça Antônio
Pereira dos Santos, no povoado Sitio Novo, em São Desidério".

JUSTIFICATIVA

A Praça é muito utilizada por crianças, jovens e adultos durante a
noite, principalmente para o lazer.A falta de iluminaçãoadequada está afastando
os moradores de um dos únicos pontos de lazer da comunidade, e sabemos que
uma iluminação em lâmpadas LED possibilita uma economia estimada em até
85% e com resultado muito melhor.

Trata-se de umaobra simples, porém, importante e necessária,que
atenderá as reivindicações de todos os que se utilizam daquele espaço.

Diante do exposto e por entender que essa seja uma indicação de
grande importância, pensando no bem-estar das pessoas e na melhoria da
qualidade de vida dos munícipes, conto com apoio dos Senhores Vereadores,
peranteapreciaçãoe aprovaçãodessa Indicação, commaior brevidade possível.

Gabin te vereador Acácio Givanno, 18 de agosto de 2022.
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Acácio Givanno de Oliveira
Vereador

CÂMARA MUN,CIPAL
SÃO DESlOER10

R(CEBlOO EM..lS.J c '\ I~
\_L~:~,-\(,_: !:-.: ·~,I..Á'------------------------------~------------------------GABINETE VEREADOR ACÁCIO GIVANNO

Avenida ACM n'l 191, Felisberto F.dosAnjos, SãoDesidério-Bahia, CEP:47.820-000
www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br
gabinete.acaciogivanno@gmail.com


