
Câmara :Municipa[ de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56 APROVADOPOR~__:~3~~QJ
P SIDEN_INDICAÇÃO N° 4cW /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.
Ex" que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exm". Sr. Prefeito
Municipal a seguinte Indicação:

"CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE FARINHA NO POVOADO DE VARGINHA"

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação propõe que seja construida uma casa de farinha no povoado, já

que naquela região é uma das pricipais fontes de rendas das familias. Existem dois tipos de casa

de farinha, a fixa e a móvel que é uma invenção mais recente lançada em 2018.

Casa de farinha fixa é a comum nos povoados, onde depois da plantação eles fazem a

farinha, para consumo própio e para a comercialização. Com a casa de farinha no povoado as

pessoas passam a ter mais autonomia, mais segurança de sua renda, já que as vezes deixavam

até de plantar por falta de um local apropiado para a produção.

Futuramente poderíamos trazer a Casa de Farinha Móvel, nada mais que uma casa de

• farinha em cima de um transporte e pode fazer rotas e revezamento entre as localidades, com

certeza levaríamos mais esperança, mais autonomia, mais certeza de sua renda e eles iriam se

sentiremmais olhados por nós.

Pelo exposto, conto com apoio de todos na aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões, em 27 de Abril de 2021
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Câmara :Municipa{ de São Desidério
ESTADO DA BAHIA
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INDICAÇÃO N° \ ~'\ 12021 São Desidério, 17 de março 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, vêm
requerer a. Ex" que, após deliberação e aprovação do Plenário seja encaminhada ao
Exrn". Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"Indica a necessidade de proceder com aquisição de mais um coletor de lixo
(caminhão compactador de lixo) para o nosso Municipio".

JUSTIFICATIVA

O objetivo central desta iniciativa visa propor a aquisição de mais um coletor de lixo

(caminhão compactador de lixo). É sabido que o ritmo do crescimento populacional em

nosso Município está em constante evolução. Diante deste avanço, tem-se a

necessidade de obtenção de mais um caminhão compactador para a coleta de lixo,

haja vista, é inquestionável, que o numero de demanda aumentou e com isso a

necessidade de expandir a prestação direta deste serviço público, que é

exclusivamente de interesse de todos. Assim sendo, com intuito de cooperar, colaborar

e auxiliar esta atividade, apresento está indicação, objetivando resultados positivos e

satisfatórios na coleta de lixo tanto na sede como nos povoados, o que influenciará

diretamente na qualidade de vida das pessoas, no desenvolvimento saudável e na

prevenção do meio ambiente.
Desse modo, conto com apoio dos Senhores Vereadores, perante apreciação e

aprovação dessa Indicação, com maior brevidade possível.

Sala das sessões, 17 de Março de 2021.
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São Desidério, 04 de Junho de 2021.
J;?;?-J

INDICAÇÃO /2021

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

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

"VIABILIZAR CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE LAZER COM
ILUMINAÇÃO NA PONTE DE RODA VELHA I."

JUSTIFICATIVA

A mesma irá garantir um melhor visual a todos, além de valorizar a
localidade que ja tem grande número de moradores, elevando assim o potencial
turístico além de deixar o distrito mais acolhedor e atrativa, a obra será uma nova
referência para os visitantes, um novo símbolo de boas vindas aos turistas, com o
objetivo de melhorar a infraestrutura da nossa comunidade. ! !

SEBASTlA~DE ARAúJO
VEREADOR

Rua do estadio SIN -Por do Sol - CEP: 47820-000 - São Desidério Ba - fone: 77
3623-2747
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INDICAÇÃO N°,,-2b~2017
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. E~ que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a REAPRESENTAÇÃO seguinte
Indicação:

"Pavimentação em bloquete na comunidade de Palmeiras, próximo às

residências de "Joana do Cido e rico". II

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a demanda dos moradores e as necessidades observadas diante
da falta de estrutura da estrada de frente as casas dos moradores mencionados
na comunidade de Palmeiras, essa indicação tem como objetivo atender e
proporcionar a esses habitantes a realização desse projeto que é ver a
comunidade pavimentada.
Durante o período da seca é possível observar o agravamento da situação, em
que a poeira aumenta bastante. Sendo assim, a realização desse projeto, sem
dúvidas trará o conforto que esses moradores precisam.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos colegas na aprovação da presente
Indicação.

Sala das Sessões, em 18 de Agosto de 2021.

"PROVADO POR \ 6 f,uo:nHrrú,Aodu

__~~ ~ I ~:~~7t
PRESf TE

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO DESIDÉRIO

RECEBIDO EM'iI.'j IQ/ ,,\l-':l
\ \ .'
J 11)TL\...Gt'i,\. :_),..~..' I v\.



Câmara gv[unicipaC de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N.oS'3 /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 uma unidade móvel devidamente com um
mini laboratório para coleta de sangue dos pacientes da Zona Rural, nos Postos de
Saúde dos povoados.

"Unidade móvel de saúde para atendimento de coleta de sangue na zona
rural"

Justijicativa

Tal solicitação se faz necessária, uma vez que os nossos munícipes
precisam deslocar de seus povoados até a sede do município para coleta de sangue,
sabemos que com a unidade móvel de saúde o atendimento em suas localidades
aliviaria mais o posto de saúde da sede, e proporcionando um atendimento de
qualidade aos nossos munícipes da zona rural.

Sala das Sessões, em 11 de Março de 2021.

Atenciosamente

Jair

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



Câmara Municipal de São Desidério
CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N°jJ./2021

EXCELENTíSSIMOSENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DEVEREADORES
DE SÃO DESIDÉRIO - ESTADO DA BAHIA.

o Vereador GERSON 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:

"Solicitamos a Prefeitura de São Desidério para que instale uma academia
a céu aberto no Povoado de Canabravão e em todas as outras localidades
do Município"

JUSTIFICATIVA

!. ..
o objetivo desta indicaçãoé promover a saúde da população, estimular a prática
esportiva, além de melhorar a condição física e a qualidade de vida das pessoas.
Os equipamentos das academias a céu aberto são de fácil manuseio e devem
ser usados para exercícios de musculação e alongamento. Além disso,
proporciona condições adequadas para a prática de atividades físicas para
pessoas de todas as idades, mas, prioritariamente, para o público da terceira
idade. Nesse sentido, solicitamos ao Governo Municipal para que instale uma
academia a céu aberto no Povoado de Canabravão e em todas as outras
localidades do Município.

Sala das Sessões, em 15 de janeiro de 2021.

GERSi'TlcrTi1!!:'-f'I"tlrOTlrznlHO PEREI RA
EADORPP

(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



sÃo DESIDÉRIO

J;0S
INDICAÇÃO N° j /2021 São Desidério, 19 de agosto 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:

" Realizar pavimentação em bloquetes nas ruas: N. Sra. de Fátima e João
de Souza Almeida, no bairro N. Sra. Aparecida, e, rua Alzira Nascimento de
Souza, no bairro Tangará ''.

JUSTIFICATIVA

A indicação se faz necessana visto que as referidas vias se
encontram em estado precário e pela necessidade de se oferecer aos
moradores, condições dignas de transitarem nas mesmas. Além de trazerem
benefícios para a população com a melhoria do fluxo diário, elimina a poeira, e,
também valoriza e engrandece o município.

Sabemos que é um direito da população poder contar com a correta
infraestrutura municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades, como, por
exemplo, vias sem buracos e desníveis.

Assim sendo, 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, com maior brevidade possível.

Gabinete vereador Acácio Givanno, 19 de agosto de 2021.

10 cretário
Câmara Muni ipal São Desidério
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Vereador
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GABINETE VEREADOR ACÁCIO GIVANNO
Avenida ACM nº 191, Felisberto F.dos AnJOS.São DesiderioBatno, CEP.47.820-000

www.camaradesaodesideClo.ba.gov.br
gabinete.acacíoglva nno@gmail.com



Câmara 'Municipal de São Desidério
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

INDICAÇÃO N° ill1/2021

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

"Construção de Colégio modelo no povoado de Pontizinha "

JUSTIFICATIVA

A presente indicação pleteia a contrução de um colégio modelo no povoado de
Pontizinha para atender as necessidade da região.

Tal reivindicação é um anseio daquela população local e temos o compromisso
de lutarmos juntos pelo bem dos moradores de São Desidério.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
Gabinete do Vereador Jânio de Carvalho

INDICAÇÃO/ REQUERIMENTONº 06/2021-Gabinete do Vereador

INDICAÇÃONº j 3 /2021- Secretaria da Câmara

"CONSTRUÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE
ABASTECIMENTODEÁGUA COM A PERFURAÇÃODEUM
POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE SITIO NOVO E
INSTALAÇAODEUMA ACADEMIA DESAÚDE,"

AUTORIA:Vereador Jânio de Carvalho- Poder Legislativo

DOCUMENTOS:
- Indicação

PROTOCOLO PELA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Recebi esta Proposição em J'õ' / (IS? /2021, às jJ. 00 h.

Nome e Assinatura Vonc:v .olp/riu (Le6 LtnrnM ~_



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 J3 /2021.
(Do Vereador Jânio de Carvalho)

"SUGERE AO EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTRUÇÃODE UM NOVO SISTEMA DE
ABASTECIMENTODEÁGUACOM A PERFURAÇÃODEUM POÇOARTESIANONO POVOADO
DESITIONOVO EA INSTALAÇÃODEUMA ACADEMIA DESAUDE".

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 CONSTRUÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM A
PERFURAÇÃODEUM POÇOARTESIANONOPOVOADODESITIONOVOEA INSTALAÇÃODE
UMA ACADEMIADESAUDE.Diante do grande trabalho que a prefeitura vem fazendo para
melhorar todos os Sistemas de Abastecimento de Água no munícipio e que apresento
essa indicação com o objetivo de proporcionar os moradores do Povoado de Sitio Novo,
para que seja perfurado esse poço com uma melhor qualidade de água, pois a que
atualmente estão consumindo do poço existente não está com uma boa qualidade para
o consumo humano, devido ser em uma área de muita rocha calcário e que devido isso,
tem uma espécie de salitre na água que provoca entupimentos das redes hidráulicos nas
residências. Em tempo sugerimos também a instalação de uma academia de saúde para
que as pessoas possam ter o habito da pratica de atividades física e com certeza irá
contribuir muito para a saúde dos mesmos

Gabinete do Vereador Jânio de Carvalho, em 27 de janeiro 2021.

"São Desidério - o maior município agrícola do Brasil"



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
~'; ESTADODA BAHIA

CNPJ 42.752.600/0001-56

J,S9
INDICAÇÃO lEGISLATIVA N° /2021.

APROVADO POR (1 b(DQmj midoru (
EM iQ~ I ~~_

PRt"DENTE

Exmo. Senhor:
Paulo Luciano dos Santos Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de São Desiderio-BA

o Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerede 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:

INDICA AQUISiÇÃO DE UM TERRENO NAS PROXIMIDADES DA SEDE DO
MUNICIPIO PARA INSTALAÇÃO DE UM POlO INDUSTRIAL.

JUSTIFICATIVA

A medida acima solicidada se faz necessária para a viabilização do ingresso de
Indústrias em nosso Municipio, visando a geração de emprego e a fomentação
do comércio local, bem como o desenvolvimento economico do Municipio.

A falta de terrenos na sede do Municipio e/ou os elevados valores destes, evitam
que essas empresas cresçam ou que outras possam surgir. Para que possamos
continuar seguindo as tendências de crescimento do Municipio, e que nossas
pequenas empresas continue se desenvolvendo, sugerimos que o Poder
Executivo adquira um terreno de grande porte nas proximidades da sede do
Municipio para que possa ser instalado um Polo Instrustrial em nosso Municipio.

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

Sala das Sessões, em 17de agosto de 2021.
REceelÇ?o
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Avenida ACM. 191Felisberto Ferreira dos Anjos - CEP: 47820-000 - São Desidério - BA - fone: (77) 3623-2747.
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CÂMARA MUNICIPAL DESÃO DESIDÉRIO

ESTADO DA BAHIA
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Atenciosamente:

Marusan Ferreira Lima dos Anjos

-Vereador-


