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Indicação no.X /2021

EXCELENTISSIMOSENHOR PRESIDENTEDA CAMARA DEVEREADORESDESÃO DESIDÉRIO
ESTADODA BAHIA O SR. PAULO LUCIANO DOS SANTOS OIJVEIRA

•
o vereador abaixo- assinado, 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:

Pavimentação Asfáltica no Povoado de Roçado Velho

Justificativa

Esta indicação visa melhorias na locomoção dos moradores do povoado do Roçado
Velho, sendo assim é necessário que seja realizado a pavimentação asfáltica da estrada
desta localidade, visando melhorias para todos os tipos de veículos e um acesso mais
rápido aos povoados circunvizinhos.

e, Por se tratar de uma obra de extrema importância, gostaria de solicitar aos nobres
vereadores a aprovação da presente indicação e também o pronto atendimento do
Executivo Municipal.

Sala das sessões,13 de setembro de 2021

Erasmo de Carvalho Filho
Erasmo de Carvalho FUho

Vereador
Câmara Munapa!deSão 0estdén0-BA

GABINETE DO VEREADOR ERASMO DECARVALHO DE FILHO
Avenida ACM Nº 191- Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP : 47820-000

São Desidério - BA - fone :77 2623 2747
Email: vereadorerasmim@gmail.com
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INDICAÇÃO No)J /2021
EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DE SÃO DESIDÉRIO - ESTADO DA BAHIA.

Ó 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:

"Construção de uma praça com academia de ginástica ao ar livre ao lado do

Colégio Francisco Gonçalves de Souza, no povodo de Mutamba."

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação visa oferecer à comuninade mencionada, um local para
interação, descontração e para prática de exercícios físicos.
Com a construção da praça e a implantação da academia ao ar livre na mesma,
será possível proporcionar conforto e qualidade de vida aos moradores, levando
em consideração que a prática de exercícios físicos contribui com a longevidade e
uma vida saudável.
Buscamos o compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio
do incentivo à pratica de exercícios físicos, sendo comprovado que exercícios ao
ar livre diminuem consideravelmente os níveis de tensão, depressão e estresse.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos colegas na aprovação da presente

ln

de Setembro de 2021.

Jorge Cavalcante de SOlU....
Vereador

Véreador

Avenida ACM n" 191 - Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000
São Desidério Ba - fone: 77 3623-2747
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INDICAÇÃO N° J~021

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. Ex" que, após deliberação e aprovação do soberano
Plenário, seja encaminhada ao Exrn". Sr. Prefeito Municipal José Carlos de Carvalho, a
seguinte Indicação:

"AQUISiÇÃO E INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE
SEGURANÇA EM TODAS AS ESCOLAS DO NOSSO MUNiCípIO"

JUSTIFICATIVA

A presente indicação pleteia a aquisição e instalação de câmeras de segurança em
todas as escolas do nosso município, um investimento simples ,mas de grande
eficiência, visto que implicará na garantia da integridade e a segurança de alunos,
professores e servidores, das escolas do nosso município.

Neste sentido, faz-se necessária a ação do Poder Executivo Municipal.

Pelo exposto, espero contar CQm apoio dos colegas na aprovação da presente
indicação. :

_._-_ .._--------------------------------------

Avenida ACM n0191 - Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000
São Desidério BA - fone: 77 3623-2747
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INDICAÇÃO N°.s05 /2021 São Desidério, 09 de setembro 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. Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário seja
encaminhada ao Exrn". Sr. Prefeito, a APRESENTAÇÃO da seguinte Indicação:

" A construção de uma praça com parque infantil e academia ao ar livre, no
bairro N. Sra. Aparecida".

JUSTIFICATIVA

A indicação se faz necessária, pois estive visitando o bairro por
várias vezes, e os moradores se reuniram e fizeram o pedido. É um sonho não
só para as crianças, mas de todos os moradores do Bairro N. Sra. Aparecida a
construção da praça. Eles necessitam de uma área de lazer, onde as crianças
possam brincar, os jovens e adultos desenvolver suas atividades recreativas, e
também um espaço que propicie mais qualidade de vida com a academia ao ar

• livre para os idosos praticarem atividades físicas, ajudando assim na prevenção
de doenças.

Além da melhoria estética, trará benefícios para a população, e
será de grande importância para a sociabilização, resgate da alta estima dos
moradores e bem-estar social.

Assim sendo, pensando no bem-estar das pessoas e na melhoria
da qualidade de vida dos munícipes, conto com apoio dos Senhores Vereadores,
pera te apreciação e aprovação dessa Indicação, com maior brevidade possível.

ete vereador Acácio Givanno, 09 de setembro de 2021.

c' ( o/OO~ . /',J-.-'--""-- \._

Acácio Givanno de Oliveira
Vereador

GABINETE VEREADOR ACÁCIO GIVANNO
Avenida ACM nQ 191, Felisberto F. dos Anjos, São Desidério-Babia. CEP: 47.820-000

www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br
gabinete.acaciogivanno@gmail.com
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INDICAÇÃO N° c2 8112021

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 UMA PASSARELA NO PAREDÃO DEUS ME LIVRE PARA
ATRAVESSAR DE UM LADO PARA O OUTRO E UMA MINI PASSARELA POR

BAIXO DA PONTE EM DIREÇÃO AO PAREDÃO

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo facilitar a ida e volta tanto dos moradores
quanto dos turistas ao Paredão Deus Me Livre. Expondo os fatos, sabemos que
apesar de ser um lugar de perfeição extrema, é menos visitado que o esperado pelo
grau de perigosidade e o difícil acesso. Atualmente quem quiser visitar o paredão tem
que atravessar a BA 463, consequentemente se torna um trajeto muito perigoso para
ser atravessada. Pelo exposto indico a construção de uma mini passarela por baixo
da ponte. Depois de percorrer o trajeto, as pessoas ainda não conseguem aproveitar
100%o espaço, pela falta de um meio para atravessar de um lado para o outro por
isso a indicação de uma passarela no próprio paredão.
A expectativa dos moradores é que o número de turistas aumentem com a construção
dessas duas passarelas pois elas facilitarão o acesso ao paredão.
Pelo exposto, contamos com o apoio de todos na aprovação da presente Indicação.

as Sessões, 31 de Agosto de 2021,.

Joacy Ferreira de carvalho
Vereador

?c~ra ~u:> ~~erKleno-BA
I/')
/

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



Câmara~unicipa[ de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

?j):2J
INDICAÇÃO /2021

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:

"IMPLANTAÇÃO DE AUTÓDROMO EM RODA VELHA 01".

JUSTIFICATIVA

Com a finalidade de utilizar a área para eventos desportivos, culturais,
beneficientes da localidade. Como treinos de motocicletas, sendo assim
especificamente para o "Grau" como é conhecido, o mesmo torna-se um

ambiente liberado para monobras de motocicletas, evitando assim que alguns
pilotos empinem na rua, podendo causar um acidente envolvendo terceiros,
então para aqueles que forem pego praticando tal ato na rua devem ser

tomadas todas as medidas cabíveis mediante o Artigo 244 da Lei nO9.503 de
23 de Setembro de 1997.

SEBASTIÃO TE~~AÚJO
VE~

SebastlAo Teixeira de Araújo
Vereador

Cânara ~ deSão Desidéno·BA

Rua do estadio SIN -Por do Sol - CEP: 47820-000 - São Desidério Ba - fone: 77
3623-2747 R~.C-=BIDO

eM: l:n_~
cma~t~
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Indicação n° ,.jj /2021

Câmara Municipal de São Desidério
CNPJ 42.752.600/0001-56

APROVADO POR I: !'tilU..n) i(1){~
EMj3 PR~:;U:

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

oVereador abaixo-assinado,GERSON DECARVALHO PEREIRA no uso
de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a V. E>é'que, após
deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

" CRIAÇÃO DE UM PARQUE MUNICIPAL NA CIDADE DE SÃO
DESIDÉRIO"

JUSTIFICATIVA

o projeto para o Parque Municipal visa buscar um equilíbrio entre a

necessidade de preservação, conservação, recomposição do terreno e a
definição de suportes à ocupação humana.

Propõe, para isso, a implantação de uma infraestrutura de baixíssimo

impacto a partir de tecnologias ecologicamente corretas, se necessário, com

estratégia de requalificação das áreas degradadas e manutenção das áreas

preservadas que favoreça a configuração de uma nova paisagem, acentuando

as peculiaridades que estimulem a regeneração do conjunto como parte de uma

importante reserva ambiental, suporte para a fauna e a flora do seu entorno.

Tendo em vista que, a criação do Parque obteria diversos segmentos de lazer a

todos os moradores da cidade, bem como os citados abaixo:

.:. Campo de futebol society;

.:. Quadras para basquete e vôlei;

.:. Pista de atletismo e caminhadas;

(77) 3623-2747/2726/2908/2068
Avenida ACM, n° 191 ..Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP 47.820-000 - São Desidério - Bahia

E-mail: administracao@camaradesaodesiderio.ba.gov.br
Site: www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br
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Câmara Municipal de São Desidério

CNPJ 42.752.600/0001-56

.:. Piscina para natação e lazer;

.:. Ambientes propícios para atividades pedagógicas, propiciando espaço
adequado para visitações e aulas extraclasse;

.:. Horta comunitária, comovárias opções emcultivos de hortaliças, verduras
e ervas medicinais;

.:. Ciclovia;

.:. Academia ao ar livre;

.:. Parque recreativo infantil, incluindo parque aquático;

.:. Estacionamento e iluminação;

.:. Plantação de arvores frutíferas;

.:. Praça de alimentação com cantinas e lanchonetes;

.:. Entre outras.

Diante disto, o Projeto para o Parque Municipal se torna extremamente

valioso perante a visibilidade do Município, abrangendo todas as faixas
etárias.

Sendo assim, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para
a apreciação e aprovação desta indicação.

Sala de sessões, 08 de setembro de 2021

GERSON
VERE

EREIRA

(77) 3623-2747/2726/2908/2068
A id. ACM n° 191 - Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP 47.820-000 - São Desidério - Bahiavem a , 'd . b bE-mail: administracao@camaradesaodesl eno. a.gov. r

Site: www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br



06yQINDICAÇÃO N° . /2021

Câmara Municipal de São Desidério
CNPJ 42.752.600/0001-56

APROVADO POR \ A 'InG,U k1ThCÍldk
EM _j,j

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

o Vereador abaixo-assinado, GERSON DE CARVALHO PEREIRA ,
juntamente com o vereador Paulo Luciano Oliveira dos Santos no uso de
suas atribuições legais e regimentais, vem requerer a V. Exa que, após
deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS POVOADOS DE ESTIVA DA
FURQUILHA AO POVOADO DE FURQUILHA, DO POVOADO DE
FURQUILHA AO POVOADO DE SITIO NOVO, DO POVOADO DE SITIO
NOVOAO BREJO DA FURQUILHA E DO POVOADO DE BREJO DA
FURQUILHA AO POVOADO DE BAIXA DO COQUEIRO"

JUSTIFICATIVA

A indicação acima citada, decorre de uma solicitação constante dos moradores
dos Povoados supracitados, todos necessitam de uma pavimentação nos
percursos de acesso, onde facilitará a transação dos que ali residem, trazendo
benefícios e maior conforto e comodidade a toda população.

q ssa forma, conto com a apreciação desta indicação pelos meus nobres
~( legas vereadores. Desde já, agradeço pelo apoio e colaboração com nossa
P pulação. I

GERSON

PAULO LUCIANO O

(77) 3623-2747/2726/2908/2068
Avenida ACM, n° 191 - Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP 47.820-000 - São Desidério - Bahia

E-mail: administracao@camaradesaodesiderio.ba.gov.br
Site: www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br


