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, CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
~ ESTADODA BAHIA

CNPJ42.752.600/0001-56
vVADO POR \ M,jIl},,)i)i m;"ck"G
EM I tJ I

INDICAÇA-O /_~::;MIl
LEGISLATIVA N°V /2022. PREitO -!/ NTE

EXCE_LENTíSSllyIOSENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DE SAO DESIDERIO - BA.

o Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais
vem .r~que~er de V..EX.a que após deliberação e aprovação do Soberan~
Plenano, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOSÉ
CARLOS DE CARVALHO, a sequinte Indicação:

"SOLICITAMOS UMA ROTATÓRIA NO CRUZAMENTO NA AVENIDA
PARANÁ COM AVENIDA BAHIA NO DISTRITO DE RODA VELHA I."

JUSTIFICATIVA

o Vereador Devanir Rodrigues Figueira apresentou a indicação solicitando ao
Prefeito José Carlos de Carvalho a realização de estudo junto ao setor
competente, visando a construção de uma rotatória no entroncamento da
Avenida Paraná com a Avenida Bahia no local há tráfego diário intenso, por ser
próximo ao ponto de cruzamento entre as duas Avenida e que a falta de
conhecimento e noção por parte dos condutores, do que seja uma preferencial
faz com que o trecho seja local de constante risco de acidentes. A presente
indicação tem o objetivo de proporcionar conforto e qualidade de vida aos
moradores da referida localidade.

Diante das informações e a pedido dos Munícipes, solicito de imediato o Poder
Executivo Municipal que tome as providências necessárias para que esta
indicação seja atendida.

Assim sendo, conto com o apoio dos Senhores Vereadores na apreciação e
aprovação da referida indicação.

Sala das Sessões, em 19 de Maio de 2022.

Atenciosamente:

t2awJ~kO~-F-'G-U-:-::E~':=R-;:-A-----
VEREADOR

Avenida ACM. 191 Felisberto Ferreira dos Anjos CEP: 47820-000 São Desidério - BA fone: (77) 3623-2747.
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Câmara 9vtunicipa{ de São Desidério .
ESTADODABAHIA lo'úVAúOPOR( IlmOiJÚTIl1c1,,4

CNP.T42.752.600/0001-56 EM_QtS__ I ' ...~. I~~_

INDICAÇÃO N° ''15"/2022

EXCELENTíSSIMO 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 V. Exa que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exm". Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

INDICA A MORDENIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

o referido Projeto de Indicação tem como objetivo a mordenização e
reestruturação do mercado municipal, atualmente, o Mercado Municipal
encontra-se bastante deteriorado e em condições precárias de
manutenção, necessitando urgentemente passar por intervenção que,
minimamente, atenda aos requisitos básicos de segurança e higiene e
modernização.

• Saladat ssões,em 18 deMaiod~ 2022.

I

Avenida ACM nº 191- Bairro Fp.lisberto Ferreira dos Anjos - CEP:47820-000
São Desidério BA - fone: 77 3623-2747



Câmara~unicipa[ deSão Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N°&;/2022
EXCELENTíSSIMO 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 V. Ex" que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exm". Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"Indica a necessidade de aplicar a Lei n" 13.722 de 04 de Outubro de 2018,

nas redes de ensino públicos e privados do Município de São Desidério, em

que professores e funcionários serão capacitados através de curso, realizar

manobras de primeiros socorros."

JUSTIFICATIVA

Considerando o elevado número de óbitos decorrentes de engasgos por crianças
na rede de ensino, a presente indicação tem por objetivo aplicar a Lei n° 13.722
de 04 de Outubro de 2018, que "Torna obrigatória a capacitação em noções
básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de
estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de
estabelecimentos de recreação infatil ".
Pelo exposto, contamos com o apoio dos colegas na aprovação da presente
Indi ção.

de julho de 2022.

CÂMARA MUN!ClPAL
SÃO DESlOERIO

~tCf.m!)OEM~ '!á.'~
CU cJc~~ kJv-C;/



Câmara Municipal de São
Desidério

DA IA
CNPJ42.752.600/0001-56

SãoDesidério,04 deAgosto de 2022.

<6~
INDICAÇÃO /2022

EXCELENTfsSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORESDESÃO DESID~RIO- ESTADODA BAHIA.

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

-Perfuraçãode poço artesianoem Rodavelha 1-.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação objetiva-se no fato de que os moradores da referida
localidade,vêm sofrendo com a falta de água,principalmente no períodode
seca, dificultando a execução dos serviços básicos em seus domicnios,
como higiene e consumo humano, sendo de suma importância, já que se
trata de sobrevivência.

Seb&~ de Ara6Jo
Vereador

Ruada estadia S/N Desidério Ba - fone:



Câmara 9vtunicipa{ de São Desidério
ESTADO DA BARIA

CNPJ 42.752.600/0001-5~\)VADO PORfii,li.Jmmdnc{,;",
EM Q~ t c--"'1''''''''-

INDICAÇÃO N° g~ /2022

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

o Vereador João Neres de Carvalho Filho, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a V. Exa que, após deliberação e aprovação do soberano
Plenário, seja encaminhada ao Exrn". Sr. Prefeito Municipal José Carlos de Carvalho, a
seguinte Indicação:

"construçêo de Uma Ponte sobre o Rio na Cabeceira da Larga"

JUSTIFICATIVA

Encaminhamos essa indicação para que e o executivo municipal venha construir
uma ponte sobre o rio na Cabeceirada Larga, ou construir um acesso, pois os
moradores tem muita dificuldade para passar sobre o rio e parte do brejo, onde muitas
vezes fica em condições intransitável para passagem de veículos, principalmente nas
horas de extrema necessidade, peço que o gestor municipal possa se sensibilizar com
a situação daqueles moradores do Povoado de Larga.

Pelo exposto, espero contar com o apoio dos colegas na aprovação da presente
indicação.

--'-~NS!Iítl or

ACACIO GIV~N~A lt? ~
Vereador RECEBIDO

D~,A:_Q:1_~__C.~-'~

c~~~~~::----

Sessões, em 04 de Agosto de 2022.

JO ALHO FILHO

~f:((4i~n~os6íi:ira
Presidente

C ra Municipal de São Desicéíio·SA

Avenida ACM n0191 - Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000
São Desidério BA - fone: 773623-2747



INDICAÇÃO N° 84 /2022

CÂMARAMUNICIPALDE
SÃO DESIDÉRIO

CNPJ N° 42.752.60010001-56

São Desidério, 04 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.a que, após deliberação e aprovação do Plenário seja
encaminhada ao Exm". Sr. Prefeito, a APRESENTAÇÃO da seguinte Indicação:

"Realizar a construção de um muro em toda a extensão da Escola Silva
Jardim, no bairro Alto do Cristo, em SãoDesidério".

JUSTIFICATIVA

Tal indicação motiva-se pelo risco a todos os frequentadores dessa
unidade escolar, pois estão em constante perigo, porque há uma grande
sensação de insegurança por parte dos pais, alunos, professores e demais
colaboradores da escola.

A falta de um ambiente fechado inviabiliza a realização adequada
das atividades escolares e administrativas da escola. Assim, para evitar a
ocorrência de possíveis Incidentes, é necessária a construção de um muro em
toda extensão escolar. Diante disso e considerando que é dever do Poder
Público manter e ampliar a rede escolar, é de grande importância e urgente a
construção do muro, para que danos futuros não sejam observados na referida
escola do município.

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

inete vereador Acácio Givanno, 04 de agosto de 2022.

Acácio Givanno de Oliveira
Vereador

GABINETE VEREADOR ACÁCIO GIVANNO
Avenida ACM nf! 191, Felisberto F. dosAnjos, SãoDesidério-Bahia, CEP:47.820-000

www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br
gabinete.acaciogivanno@gmail.com
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*'.:.....•.) " CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
..~~ ~ ESTADO DA BAHIA

CNPJ42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO LEGISLATIVA N°W; /2022.

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

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 CARLOS DE
CARVALHO, a sequinte indicação:

"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU EM BLOQUETES NO POVOADO
RIO DOS ANGICOS".

JUSTIFICATIVA

Visando melhores condições de tráfego tanto para pedestres, motorista e
motociclistas, a presente indicação tem o objetivo de propiciar conforto e
qualidade de vida para os moradores da referida localidade. E
principalmente segurança para o transporte dos moradores dessa
localidade, Sem dúvida, a realização dessa obra irá acabar com os
transtornos provocados no periodo da chuva, o que tornam a estrada
intransitaveis.
Assim sendo, conto com o apoio dos Senhores Vereadores na apreciação
e aprovação da referida indicação,

Sala das Sessões, em 05 de Agosto/de

Atenciosamente:

111 r;-. /~
M'rJ!á1í1=erfeWttrriâ~aos-An(os (

-Vereador-

ereador
Câmara M nicipa! São Desidérk

S - Des :06r:o - f.v\

Avenida ACM, 191 Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000 - São Desidério - BA - fone: (77) 3623-2747.
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Câmara Municipal de São Desidério
CNPJ 42.752.600/0001-56

~q:r
Indicação /2021

03 de setembro de 2021

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

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

"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA
COM ILUMINAÇÃO NO POVOADO DE POÇO DANTAS"

JUSTIFICATIVA

Tal indicação sugerida ao Poder E l' M .. ,
indispensável à vida dos moradores d::cU ;V~d umclpal.e de grande importância e
sem dúvidas, com um governo munici ai re er! as comunidades. A população conta,
das comunidades rurais. Sendo assi~ ~ o~upa_docom.o bem-estar dos moradores
ruas desse povoado bem com ' u _amzaçao,pavimentação e iluminação das

_ ' o a construçao de uma pra 'bl' . .
populaçao local maior qualidade de vic . _ ça pu ica Iluminada darão à
organização e uma maior valorízaçã o d~IIOa,I~dolsdterao gar~ntidos os benefícios daca I a e em que vivem

Assim sendo, espero contar com' .de s indicação. o apoio dos colegas vereadores, na apreciação

r 'ROVADOPOR líiQ)Q:O,'l-Üided,

EMO: '&'7--p2PENTE
1

m 03 de setembro de 2021

RECEBIDO-~
Avenida A CM, n° 191_F, r b (77) 3623~2747/2726/2908/2068

e IS ertoFerreiradosAniE-mail: administra os n;os - CEP47.820-000_.. .,Site: wwwcao@camaradesaodesideriobbSaoDeslderio-Bahia
.camaradesaodeside· b . a.gov. rno. a.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
Gabinete do Vereador Jânio de Carvalho

INDICAÇÃO/ REQUERIMENTONº 24/2021- Gabinete do Vereador

INDICAÇÃO Nº ~3 /2021- Secretaria da Câmara

"CONSTRUÇÃODA DRENAGEM DEÁGUAS PLUVIAISDASRUASJULIÃO JOSÉDESANTANA
E RUA DAS MANGUREAS, QUE ACUMULAM NAS IMEDIAÇOES DO COLÉGIO CASTELO
BRANCOATÉA PONTEDO CEMITÉRIO.

AUTORIA: Vereador Jânio de Carvalho- Poder Legislativo

DOCUMENTOS:
- Indicação

PROTOCOLOPELASECRETARIADA CÂMARA MUNICIPAL

Recebi esta Proposição em __ --' __ ___.)/2021, às h.

Nome e Assinatura, _

··-----·-PR
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Estado da Bahia
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
Av.ACM, nO191, Felisberto F.dos Anjos - São Desidério - 8ahia
www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br
Gabinete do Vereador Jânio de Carvalho
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INDICAÇÃONº 2021.
(Do Vereador Jânio de Carvalho)

"CONSTRUÇÃODA DRENAGEMDEÁGUASPLUVIAISDASRUASJULIÃOJOSÉDESANTANA
E RUA DAS MANGUREAS' QUE ACUMULAM NAS IMEDIAÇOES DO COLÉGIOCASTELO
BRANCOATÉA PONTEDOCEMITÉRIO"

Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Desidério,

Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência, nos termos do
Art. 118 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal, a presente indicação
que sugere a CONSTRUÇÃODA DRENAGEMDEÁGUASPLUVIAISDASRUASJULIÃOJOSÉ
DESANTANAE RUA DASMANGUREAS' QUEACUMULAM NAS IMEDIAÇOESDO COLÉGIO
CASTELOBRANCOATÉA PONTEDOCEMITÉRIO.

Apresentamos a referida indicação como forma de sugestão para que seja feita
drenagem das águas que vem dessas duas ruas, e que todos os anos os moradores que
moram no trecho da avenida JK, entre a Escola Castelo Branco até a Ponte do Cemitério,
tem suas sas inundadas com a grande quantidade de água que descem nessas ruas.

Gabin te o Vereador Jânio de Carvalho, em 08 de setembro de 2021.

"São Desidério - o maior município agrícola do Brasil"


