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Câmara ~unicipa{ de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N° \ S~021

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO
DESIDÉRIO- ESTADO DA 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 Municipal a seguinte indicação:

"Construção de banheiros nas residências dos moradores carentes dos povoados
de: Peri-Peri, Beleza de Baixo, Beleza de Cima, Baixão, Curral Novo, Olho D'Água das
Marias, Vereda, Buriti seco, Comboio, Almas, Ilha do Vitor, Batalha, Anastácio,
Mutamba, Piranhas, Água vermelha, Palmeiral, Julião e Palmeirinha"

JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores da localidade solicitamos para a Prefeitura de São Desidério a
realização do serviço descrito. Em tempo requeremos o apoio dos nobres colegas para
.aprovação desta indicação

Sala das Sessões, 'em 05 de abril de 2021.

Rua do estadia S/N -Por do Sol - CEP: 47820-000 - São.Desidério Ba - fone: 77
.3623-2747



Câmara ?rtunicipaf de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56
, --INDICAÇÃON° ..lL4.~ /2021

São Desidério, 04 de Agosto de 2021.

EXCELENTISSIMOSENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DESÃO

DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a. Exa que, após deliberação e aprovação do Plenário seja encaminhada ao

Exrn". Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

INDICA A NECESSIDADE DE TORNAR A FILARMÔNICA MUNICIPAL MAESTRO
HELIODORO RIBEIRO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNiCíPIO DE
SÃO DESIDÉRIO/BA.

JUSTIFICATIVA

A propositura faz justiça a esse importante instrumento de cultura, que é a Filarmônica

Municipal Maestro Heliodoro Ribeiro, que está constantemente em eventos levando o
nome da cidade de São Desidério, transformando e abrilhantando ainda mais os

eventos oficiais com o seu trabalho, com a música e sabemos que a Filarmônica no

ano de 2021 completou 11 anos.

A Filarmônica é uma instituição musical sem fins lucrativos, vinculada pela Secretaria

Municipal de Cultura, que preserva o sentimento cívico, o estudo e o desenvolvimento

musical, além de contribuir para o despertar da cultura e do interesse pela música

enquanto ferramenta no processo de formação da cidadania.

Assim sendo, contamos com apoio dos Senhores Vereadores, perante apreciação e
aprovação dessa Indicação.

Sala das sessões, 04 de Agosto de 2021.

Avenida ACM n° 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.o S'l /2021

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

o Vereador JAIR LISBOA DE SOUZA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, vem requerer de V. Ex." que após deliberação e aprovação do
Soberano Plenário, seja encaminhado Expediente Indicatório ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, mostrando a
necessidade de proceder com urgência a Pavimentação Asfáltica da estrada vicinal
ligando a BR-135 Gruta do Catão, Povoado de João Rodrigues até o Povoado de
Sucupira.

"Pavimentação Asfáltica ligando a BR-135, Guta do Catão, Povoado de João
Rodrigues até o Povoado de Sucupira".

Justijicativa

Visando proporcionar melhores condições de vida da comunidade em geral, e
avançarmos na valorização do nosso atrativo turistico.

Sala das Sessões, em 11 de Março de 2021

Jair~Uza
fereador

Atenciosamente

Avenida ACM n° 191 - Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000
São Desidério Ba - fone: 77 3623-2747



~~ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO~IIJI~ ESTADODA BAHIA
~_ CNPJ42.752.600/0001-56

«» ~
INDICAÇÃO LEGISLATIVA N° c2~2021.

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 DO LOTEAMENTO (TRÊS) FRONTEIRA NO
DISTRITO DE RODA VELHA, E NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO EM FRENTE
A BR 020, E A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E
CADEMIA DE GINÁSTICA E PARQUE INFANTIL AO AR LIVRE'.

JUSTIFICATIVA

•
Visando melhores condições de tráfego tanto para pedestres, motorista e
motociclistas, a presente indicação tem o objetivo de propiciar conforto, e
principalmente segurança para o transporte dos maradores do referido
loteamento. Sem dúvida, a realização dessa obra irá acabar com os transtornos
provocados no periodo da chuva, o que tornam as rua do Bairro Intransitáveis.

A atividade fisica praticada pelos moradores é de muita importância para um
desenvolvimento mais saudável, tanto fisico como psiquico das crianças. Com
uma quadra polisportiva, os alunos bem como a população em geral, poderão
realizar suas atividades fisicas, mesmo em dias chuvosos como em dias
ensolarados e de alto temperatura, ficando todos protegidos da ação do tempo.

A contrução da praça e parque infantil(playground) e a implantação da academia
ao ar livre proporcionará conforto e qualidade de vida aos moradores, levando
também diversão para as crianças.

Assim sendo, conto com o apoio dos Senhores Vereadores na apreciação e
aprovação da referida indicação. r\PROVADO POR wmom1aYJ1cbru <

EMQ:) I~

PRESI TE

Avenida ACM, 191Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000 - São Desidério - BA - fone: (77) 3623-2747.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
~, ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

Sala das Sessões, em 10 de junho de 2021

Atenciosamente:

.. .
Vereadror

Avenida ACM, 191Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000 - SãoDesidério - BA - fone: (77) 3623-2747.
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Câmara 'Municipal. de São Desidério
[':STADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N°.t.tI'{I2021

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 Exrn". Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"Construção de um galpão, instalação de energia elétrica e ativação do

poço artesiano para o Assentamento PA Cacheado."

JUSTIFICATIVA

Pensando no bem estar dos moradores dessa comunidade, em que somam a

quantidade de 39 cidadãos a presente indicação visa oferecer principalmente conforto e
comodidade aos mesmos.

Portanto conto o apoio dos nobres pares para a aprovação desse importante
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2021.
Jorge Cavalcante de SOu...

Vereador
Câmara Municipal São Desidér;'

.. "-

',0VADO P01t
_.~--,--_/ CAMARA MUNICIPAL

SAoDESID~RIO--~PRESIDENTE

Avenida ACM n° 191 - Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000
São Desidério Ba -.. fone: 77 3623-2747
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SÃO DESIDÉRIO

INDICAÇÃO N°2J.{j__12021 São Desidério, 30 de julho de 2021.

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. Exa que, após deliberação e aprovação do Plenário seja encaminhada ao
Exrn". Sr. Prefeito, na forma regimental, determinar ao setor competente a
APRESENTAÇÃO da seguinte Indicação:

"A implantação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na Sede do Municipio".

JUSTIFICATIVA

o presente indicativo tem por finalidade, a implantação de uma UBS na
Sede, devido à grande demanda que o Posto de Saúde Antônio Pereira da Rocha
vem recebendo. O pedido da construção de uma UBS, é fruto do clamor de moradores
e profissionais que lá trabalham. A alta demanda prejudica os moradores, sobretudo
crianças, grávidas e idosos, que precisam se deslocar para o Posto de Saúde que não
tem capacidade para atender a demanda destes moradores, e muitas vezes não lhes
é concedido atendimento. Outro problema é a sobrecarga dos profissionais e no
atendimento da Unidade de Saúde que recebe essas demandas.

Esta indicação visa à implantação de um Posto de Saúde para atender
aos bairros para prestar de maneira eficaz, atendimento básico à comunidade,
beneficiando e dando uma resposta positiva aos anseios dos moradores de modo a
proporcionar mais saúde às famílias.

Assim sendo, pensando no bem-estar das pessoas, na melhoria da
qualidade de vida e considerando que a indicação se reveste de grande importância
para a comunidade, conto com apoio dos Senhores Vereadores perante apreciação e
aprovação dessa Indicação, com maior brevidade possível.

www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br
gabinete.acaciogivanno@gmail.com



Câmara 9vlunicipa{ de São C])esidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

~J-).J
INDICAÇÃO N° / 2021

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

oVereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vêm requerer a V.
Ex" que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exm". Sr. Prefeito

Municipal a seguinte Indicação:

, "CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIV A E UMA MODERNA PRAÇA
COM ACADEMIA DE GISNASTICA AO AR LIVRE NO POVOADO DE TIMBÓS."

JUSTIFICA TIVA

•

A construção da quadra poli esportiva, da praça e a implantação da academia ao ar livre

proporcionará conforto e qualidade de vida aos moradores, onde a prática de esporte, exercicios

fisicos e lazer irá contribuir para uma vida saudavel, trazendo assim grandes melhorias para as

pessoas que ali residem. Importante ressaltar que se realizada a obra, além das melhorias para a

comunidade irá melhorar a estética do povoado, deixando-o mais agradável bonito e

confortável. A indicação mencionada tem por objetivo atender a comunidade levando a

população o bem estar e garantindo a todos a melhoria de vida através do exercício tisico .

Espero contar com o apoio de todos na aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões, 06 de Maio de 2021 .

...PROVADO POR \ 1hCQ(ffi np .-dQCu.
EMQ8 ~!»

PR ENTE
(

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



Câmara Jvlunicipa{ de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

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. E)éI que, após deliberação e aprovação do
soberano Plenário, seja encaminhada ao Exm". Sr. Prefeito Municipal a seguinte
Indicação:

U Construcão de um 1/4, com garagem para motoristas de
ambulância nos postos de saúde do Município aonde ainda nao existem

apoio para os motoristas. 11

JUSTIFICATIVA

A presente indicação pleteia dar melhores consdições de trabalhos aos
motoristas com carga horária de 24 hrs, mais também manter a conservação e vida últil
desses transportes, afim de que traga mais segurança e conforto no transporte de
pessoas para a sede e outras povoados do Município. Neste sentido, faz-se urgente a
ação do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura.

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

tf Sala da/sJssões, em 31 de Maio de 2021.

Avenida ACM n019) - Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000
São Desidério BA - fone: 77 3623-2747 o~\..
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Câmara 9vtunicipa{ de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

São Desidério, 24 de Junho de 2021.

nJ..\'?_ ov
INDICAÇAO /2021

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

"SOLICITAÇÃO DO ASFALTO DA RUA DA IGREJA CATÓLICA DE RODA
VELHA I, QUE DA ACESSO A PONTE"

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente indicação pela necessidade de oferecer aos moradores
da localidade, condições dignas de transitar devido ao péssimo estado em que
se encontra e aos inúmeros pedidos dos moradores da mesma pois cada
tempo de chuva piora ainda mais a situação, garantindo mais segurança e
conforto, proporcionando mais qualidade de vida para comunidade além de
trazerem benefícios para a população com a tomada de providências para a
indicada medida, que se faz necessária.

APROVADO POR \ b "D.tn lr\v,(}üd 'l(_

EM 0;-) I~~.

,)ebast!ão~eira.de Araújo
~. - f~WA9:t>
'.iima~~~ Oes.cénc

Sebasti~cf ~~~~I?àf11e Araújo
Vereador

Rua do estadio SIN -Por do Sol - CEP: 47820-000 - São Desidério Ba - fone: 77
3623-2747



Câmara 9rlunicipa{ de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/000 l-56

1')1
INDICAÇÃO N° CID /2021 São Desidério, 01 de março de 2021.

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

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

"Solicita-se equtssçeo de um terreno para construção de praça no povoado
Riberão, bem como abertura de estradas neste povoado".

JUSTIFICATIVA

A construção de uma praça com ótima estrutura. e qrande ifTlp!.,,'tarir:18 par 1

população do Povoado de Riberão. assim a aquisição de um terreno par a construr..

de uma praça é relevante. pois servirá de ponto de encontro dos ri': d.' i~S ati-
ser uma opção de lazer àquela localidade em que agregará o bem estar destes

moradores. Outro ponto essencial, sem dúvidas é a abertura de estradas nesta

localidade que permitirá e facilitará a locomoção destes moradores.

Assim sendo, conto com apoio dos Senhores Vereadores, perante apreciação e
aprovação dessa Indicação, com maior brevidade possível

Sala das sessões, 01 de Março de 2021.

CLEU~ /JA SILVA SANTANA
~reador

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

São Desidério Ba - fone:773623-2747
vereador.cleusneliosantana@hotmail.com
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
Gabinete do Vereador Jânio de Carvalho

INDICAÇÃONº 19/2021-Gabinete do Vereador

INDICAÇÃONº c1LO /2021- Secretaria da Câmara

DISPÕESOBREAPAVIMENTAÇÃO ASFALTICAOU EM BLOQUETESNO POVODO DE BREJO
DA FORQUILHAA COMUNIDADE DEJATAí.

AUTORIA: Vereador Jânio de Carvalho- Poder Legislativo

DOCUMENTOS:
- Indicação

PROTOCOLOPELA SECRETARIADA CÂMARA MUNICIPAL

Recebi esta Proposição em ,'10 / O~ /2021, às 09 .'l(.2h.

Nome e Assinatura cp~ .e. v~ Q,n""

,·\PROVADO POR \M;n,CJJ i<)]) 1AaL '
EM m 'j;j!~

~



Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
Av. ACM, nO191, Felisberto F. dos Anjos - São Desidério - Bahia
www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br
Gabinete do Vereador Jânio de Carvalho

INDICAÇÃONº 2021.
(Do Vereador Jânio de Carvalho)

SUGEREAO EXECUTIVOMUNICIPAL A PAVIMENTAÇÃO
DO TRECHO QUE LIGA O POVOADO DE BREJO DA
FORQUILHAA COMUNIDADE DEJATAí,ZONA RURALDO
MUNiCíPIO DESÃODESIDÉRIO

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 PAVIMENTAÇÃODO TRECHOQUE LIGA O POVOADO DE BREJO
DA FORQUILHA A COMUNIDADE DE JATAí, ZONA RURAL DO MUNiCíPIO DE SÃO
DESIDÉRIO

Como sabemos que nosso município a cada dia vem passando por
uma transformação muito grande, principalmente quando referimos os avanços que
nossas comunidade rurais deu nesses últimos anos da atual gestão municipal. Baseados
nesses grandes investimentos que estamos propondo que seja feita essa pavimentação,
que compreende um pequeno trecho que liga o povoado de Brejo da Forquilha a
Comunidade de Jataí, que inclusive é um pedido dos moradores, pois devido nesse
período de estiagem a grande quantidade de poeira acaba causando danos à saúde dos
moradores, inclusive vários idosos que ali reside, e no período das chuvas a dificuldade
de trafegar com a estrada escorregadia.

Esperamos poder contar com a aprovação da matéria e,
consequentemente, com a identidade de objetivos, o que sem dúvida determinou a
todos nós, Poder Executivo e Legislativo, tivéssemos a prerrogativa de cuidar do interesse
de nossa comunidade, entendendo perfeitamente e tecnicamente viável o Projeto de
indicação que estamos encaminhando, acreditando e averiguando estarem em
consonância e não contrárias as demais legislações.

Gabinete do Vereador Jânio de Carvalho, em 30 de julho de 2021.

"São Desidério - o maior município agrícola do Brasil"



,,~ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO~G~ ESTADODA BAHIA
~. CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO LEGISLATIVA N° ;1~021.

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.EXa que após deliberação e aprovação do Soberano Plenário, seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JOSÉ CARLOS DE
CARVALHO, a sequinte indicação:

"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO RIO DOS ANGICO NA
LOCALIDADE DE BARBOSA"

JUSTIFICATIVA

Visando melhores condições de tráfego tanto para pedestres, motorista e
motociclistas, a presente indicação tem o objetivo de propiciar conforto, e
principalmente segurança para o transporte dos maradores da referida
localidade. Sem dúvida, a realização dessa obra irá acabar com os
transtornos provocados no periodo da chuva, o que tornam as rua
intransitaveis.

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

Sala das Sessões, em 9 de junho de 2021

Atenciosamente:

jl\OVADO POR ! lJffi)IíLl';m&clcdo / /L L.-lL l,__ ---_~)

EM___.OO ~~~ \~=t;;;/ __..Marusan Ferreira Lima dos Anjos
P IDENT

-Vereador-

Avenida ACM, 191Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000 - São Desidério - BA - fone: (77) 3623-2747.
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Estado da Bahia
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ nO 42.752.60010001-56

Indicação n°cQji/2021

EXCELENTISSIMOSENHORPRESIDENTEDA CAMARA DEVEREADORESDESÃO DESIDÉRIO
ESTADODA BAHIA O SR.PAULO LUCIANODOS SANTOS OLIVEIRA

Os vereadores abaixo- assinados, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, vem
através deste requerer ao Exm" que, após
deliberação e aprovação do colendo
Plenário seja encaminhada ao Exm". Sr.
Prefeito José Carlos de Carvalho a seguinte
Indicação:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO BASEADA NA METODOLOGIA
DA EFA (Escola Família Agrícola)

Justificativa

A metodologia utilizada nas EFAs é a pedagogia da alternância onde ola
estudante vivencia, por um período, o tempo escola e, por outro, o tempo
comunidade. "Trata-se, essencialmente, de promover uma visão do campo como
espaço de vida e riqueza, e não das ausências".

Solicita a Secretaria Municipal de Educação, órgão competente, realizar estudo
para viabilizar estas unidades de ensino nas regiões dos povoados de Almas e
no distrito de Roda Velha.

Como forma de valorização das comunidades rurais e seu reconhecimento pelas
novas gerações torna-se de fundamental importância ao município a
concretização desta indicação contando com o apoio desta casa legislativa.

APROVADO POR \ UD)O:W,YO Idf)c0~
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