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Gabinete do Vereador Jânio de Carvalho

INDICAÇÃO N2 202l.
(Do Vereador Jânio de Carvalho)

Sugere ao Executivo Municipal a PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICADOSPOVOADOSDEBATALHAEVOLTADA
EMA.

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
ao Executivo Municipal a PAVIMENTAÇÃODOS POVOADOSDE BATALHAE VOLTADA
EMA. Foi pensando numa melhor qualidade de vida de nosso povo, como também um
pedido feito pelos moradores dos referidos povoados que estamos apresentando essa
indicação, e como sabedores que nos últimos anos os povoados de nosso
município vem recendo obras importantes como essa que ora sugerimos, obras
que tem feito e fará um diferencial na qualidade de vidas dessas pessoas. Cada
dia São Desidério segue avançando e a vida de nosso povo sempre mudando pra
melhor.

Gabinete do Vereador Jânio de Carvalho, em 07 de abril de 2021.

"São Desidério - o maior município agrícola do Brasil"



Câmara iMunicipai de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N° A133/2021

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

"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS FORTALEZA, SÃO FRANCISCO,
CEARÁ E SUAS TRAVESSAS NO BAIRRO CIDADE NOVA"

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária pois os moradores são os principais
prejudicados com a falta dessa pavimentação. No período de estiagem com muita
poeira e principalmente no período chuvoso com lama e as crateras que são abertas,
deixando assim a população em ambiente intrafegável e desfavorável. São umas das
únicas ruas sem pavimentação, sendo aprovado beneficiaria tanto os moradores
quanto a estética do bairro.
Conto com o apoio e aprovação dos Senhores para que a população sinta-se mais
olhada e cuidada por nós. i\~ROVADO POR i l)j}\'omi:rrcldod í I
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Sala das Sessões, 28 de Abril de 2021
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Câmara ?t1unicipa{ de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N.o {~~ /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 ligando o
povoado de Nado ao Povoado de Porto Alegre.

"Pavimentação Asfáltica ligando os Povoados de Nado ao Povoado de Porto
Alegre"

Justificativa

Visando proporcionar melhores condições de vida da comunidade em geral, além
de eliminar o acumulo de poeira no período seco.

Sala das Sessões, em 28 de Abril de 2021.

Atenciosamente

CÂMARA MUNI ~
sAo DESIDÉR:C,

RECEIIDOE~..I04 I.2D.21.s-

Avenida ACM n" 191 - Bairro Felisberto 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 42.752.600/0001-56

66Indicação n°.J /2021

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE SÃO
DESIDÉRIO - ESTADO DA BAHIA O SR. PAULO LUCIANODOS SANTOS OLIVEIRA

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 ASFALTICA NOS POVOADOS DE TUCANOS E BRAÇO
GRANDE

Justificativa

Com objetivo de proporcionar conforto aos moradores dos povoados de Tucanos e Braço
Grande, bem como povoados circunvizinhos, proporcionar níveis satisfatórios de
segurança, mobilidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da
pavimentação asfáltica desses povoados.

Através desta indicação ao poder executivo solicito que determine a secretaria municipal
competente a realizar estudos de viabilidade para execução desta obra de grande
importância para o desenvolvimento local

Sala das sessões, j C de agosto de 2021
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Vereador
CinaIaMInapaIdeSão 0esIdén0-8A

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

São Desidério - BA - fone :7726232747
Email: vereadorerasmim@gmail.com



Câmara 'Municipal de São 'Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N°~) /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 regimentais vêm
requerer a. Ex" que, após deliberação e aprovação do Plenário seja encaminhada ao
Exrn". Sr. Prefeito Municipal a REAPRESENTAÇÃO da seguinte Indicação:

"Fornecer por meio do orgão competente, material escolar aos estudantes
carentes matirculados nas Escolas Municipais, através da implantação do
Programa Kit Estudante".

JUSTIFICATIVA

A finalidade da criação e implantação do Programa Kit Estudante é atender e assegura:

um público que encontra-se em situação de vulnerabilidade social. às famílias carantes

cuja renda mensal per capita seja igualou inferior a um salário mínimo em que no

inicio do ano letivo tem-se a dificuldade de custear a compra do material escolar

necessário para o estudo do filho. Assim sendo, a disponibilidade do materral escalai

básico é sem duvidas uma prerrogativa essencial no processo de ensino e aprendizado
satisfatório.

Desse modo, conto com apoio dos Senhores Vereadores. perante apreciação e
aprovação dessa Indicação, com maior brevidade possível.

Sala das sessões, 01 de Março de 2021.

'-------- ---- _ .. ---------- -'"

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

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



Câmara~unicipa{ de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

São Desidério, 16 de Agosto 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 regimentais, vem

requerer a. Exa que, após deliberação e aprovação do Plenário seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

INDICA A PREEMENTE NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE BRAÇOS NOS
POSTES E ILUMINAÇÃO, PRÓXIMO ÀS RESIDÊNCIAS NO POVOADO CAPÃO DA
VILA, ZONA RURAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA.

JUSTIFICATIVA

A escassez de iluminação pública na referida localidade sempre colocou em

risco a segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando ocorrências de

crimes, acidentes, entre outros. Com a chegada da rede de iluminação e para

minimizar o sentimento de insegurança, necessário se faz que o competente setor da

Prefeitura, instale braços de luz nos postes recém instalados ao longo no povoado.

Diante das informações e a pedido dos Munícipes, é que solicito do Poder

Executivo Municipal as providências necessárias para que esta indicação seja

prontamente atendida.

Assim sendo, contamos com apoio dos Senhores Vereadores, perante

apreciação e aprovação dessa Indicação.

PAULO LUCI

Sala das sessões, 16 de Agosto de 2021.

GABINETE DA PRESIDENCIA
Avenida ACM n" 191 - Bairro Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000

São Desidério Ba - fone: 773623-2747
gabinetelucianorocha@gmail.com
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Câmara :Municipa{ de São ([)esúfério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N°,),I~2021

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 Exmo. Sr. Prefeito Municipal José

Carlos de Carvalho, a seguinte Indicação:

"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO CERA"

JUSTIFICATIVA

visand~ p~e~~nte indicaçd~o_pleteia a ~avimentação asfáltica do povoado de Cera
.' e ores con içoes de trafego tanto para d t .'

motociclistas, proporcionando conforto ., I pe es res, motoristas e
dúvida, a realização dessa obra também .e, pnncipa mente segurança a todos. Sem
períodos de chuva que acabam tornandOlracessa.rcom o~ transtornos provocados nos, as ruas tnstransítáveis.

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

. . Pelo exposto, espero contar co .Indicação. m o apoio dos colegas na aprovação da presente

ssões, em 04 de maio de 2021.


