
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Câmara Municipal de Riachão das Neves 
ESTADO DA BAHIA 

 

CNPJ: 16.446.601/0001-62 
 
 

    Praça Municipal, 328 – CEP: 47.970-000 – Telefax (77) 3624-2242 – Riachão das Neves - Ba 
 

  Riachão das Neves – BA, 05 de junho de 2017. 

    Indicação Nº 89/2017 

 

 O Vereador que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, indica 
a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal para que dentro das possibilidades sejam tomadas as seguintes providências: 

Encascalhamento da estrada vicinal que se inicia na BR 135 à comunidade 
de Barreiro do Cedro.  

Justificativa 

 A melhoria daquela estrada é essencial para que os residentes trafeguem com mais 
segurança e conforto. 

 Acreditando na boa acolhida dos nobres pares a esta justa indicação, aguardamos 
deferimento. 

  

 

 

Elias Borja de Magalhães 

Vereador 

 

 

 
 

 
 

Câmara Municipal de Riachão das Neves 
ESTADO DA BAHIA 

 

 
Praça Municipal, 328 – CEP: 47.970-000 – Telefax (77) 3624-2242 – Riachão das Neves –Ba 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

INDICAÇÃO Nº. 055/2017 
 

 
O Vereador que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, Art. 160, propõe 

ao egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhado ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal:  

 

 Transporte Escolar para estudantes moradores do Povoado de Pires para a Sede do 

Município. 
 

  
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Os estudantes moradores do Povoado de Pires não tem frequentado a escola devido a falta de 

transporte, uma vez que a distância e o perigo de transitar a pé as margens da BR 135 dificulta a 

presença dos mesmos na escola. Desde que o ano letivo se iniciou, os alunos não tem tido a 

oportunidade de virem a escola devido a essa dificuldade. 

 

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 10 de Abril de 2017 
 

 
     

 
 
 

 
Jani dos Santos Serpa 

Vereador 
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Câmara Municipal de Riachão das Neves 
ESTADO DA BAHIA 

 

CNPJ: 16.446.601/0001-62 
 
 

    Praça Municipal, 328 – CEP: 47.970-000 – Telefax (77) 3624-2242 – Riachão das Neves - Ba 
 

  Riachão das Neves – BA, 05 de junho de 2017. 

    Indicação Nº 90/2017 

 

 Indica à necessidade de patrolar e encascalhar a estrada do Rio Branco, iniciando na BR 
135 (Fazenda Torroada) ao Assentamento de Castelo, neste município. 

O Vereador que abaixo subscreve indica que após ser consultado pelo Augusto e Soberano 
Plenário na forma regimental seja aprovado e encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Prefeito Municipal de Riachão das Neves Srº. Miguel Chrisósotomo Borges Neto, 
solicitando ao mesmo que seja realizada a recuperação (Patrolamento e Encascalhamento) 
da estrada do Rio Branco ao Assentamento de Castelo. 

Justificativa 

Após este período chuvoso a estrada que dá acesso à referida comunidade se encontra 
bastante danificada, sendo necessária uma restauração geral, em alguns locais além de 
patrolar também é necessário encascalhar. 

Esta obra de restauração deve ser realizada o mais breve possível, além da dificuldade que 
os moradores vêm enfrentando, tem também a questão do transporte escolar e todos os 
outros serviços que movimentam a economia daqueles moradores. 

Por se tratar de uma obra de grande necessidade, gostaria de solicitar ao Poder Executivo 
Municipal o pronto atendimento e aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação. 

  

Sala das Sessões, em 05 de junho de 2017. 

 

Antonio Rodrigues dos Santos 

Vereador 
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INDICAÇÃO Nº. 055/2017 
 

 
O Vereador que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, Art. 160, propõe 

ao egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhado ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal:  

 

 Transporte Escolar para estudantes moradores do Povoado de Pires para a Sede do 

Município. 
 

  
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Os estudantes moradores do Povoado de Pires não tem frequentado a escola devido a falta de 

transporte, uma vez que a distância e o perigo de transitar a pé as margens da BR 135 dificulta a 

presença dos mesmos na escola. Desde que o ano letivo se iniciou, os alunos não tem tido a 

oportunidade de virem a escola devido a essa dificuldade. 

 

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 10 de Abril de 2017 
 

 
     

 
 
 

 
Jani dos Santos Serpa 

Vereador 
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Câmara Municipal de Riachão das Neves 
ESTADO DA BAHIA 

 

CNPJ: 16.446.601/0001-62 
 
 

    Praça Municipal, 328 – CEP: 47.970-000 – Telefax (77) 3624-2242 – Riachão das Neves - Ba 
 

  Riachão das Neves – BA, 05 de junho de 2017. 

    Indicação Nº 92/2017 

 Indicamos à necessidade da aquisição de veículos automotores de quatro e duas rodas 
para a Guarda Civil Municipal – GCM. 

 Os Vereadores que abaixo subscreve indicam que após ser consultado pelo Augusto e 
Soberano Plenário na forma regimental seja aprovado e encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal de Riachão das Neves Srº. Miguel Chrisósotomo 
Borges Neto, solicitando ao mesmo que faça a aquisição de veículos automotores de 
quatro e duas rodas, com recursos próprios do município, conforme acima especificados. 
Pois, é de extrema necessidade devido o crescimento da violência nos Distritos e 
povoados. 

Justificativa 

Nos últimos meses o índice de furtos e roubos vem crescendo de forma assustadora. Daí a 
necessidade de melhor e equipar a GCM do nosso município, para que a população tenha 
mais segurança e, assim, poder amenizar toda essa situação de insegurança que o povo 
vem passando. 

 Por se tratar de uma situação extremamente necessária, gostaríamos de solicitar ao Poder 
Executivo Municipal o pronto atendimento e aos Nobres Pares a aprovação da presente 
indicação. 

Sala das Sessões, em 05 de junho de 2017. 

 

Antonio Rodrigues dos Santos 

Vereador 

 

Adalberto Rodrigues dos Santos 

Vereador 
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INDICAÇÃO Nº. 055/2017 
 

 
O Vereador que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, Art. 160, propõe 

ao egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhado ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal:  

 

 Transporte Escolar para estudantes moradores do Povoado de Pires para a Sede do 

Município. 
 

  
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Os estudantes moradores do Povoado de Pires não tem frequentado a escola devido a falta de 

transporte, uma vez que a distância e o perigo de transitar a pé as margens da BR 135 dificulta a 

presença dos mesmos na escola. Desde que o ano letivo se iniciou, os alunos não tem tido a 

oportunidade de virem a escola devido a essa dificuldade. 

 

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 10 de Abril de 2017 
 

 
     

 
 
 

 
Jani dos Santos Serpa 

Vereador 
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 
 
 

Câmara Municipal de Riachão das Neves 
ESTADO DA BAHIA 

 

CNPJ: 16.446.601/0001-62 
 
 

    Praça Municipal, 328 – CEP: 47.970-000 – Telefax (77) 3624-2242 – Riachão das Neves - Ba 
 

  Riachão das Neves – BA, 05 de junho de 2017. 

    Indicação Nº 93/2017 

     

 Os Vereadores que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, 
indica a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal para que sejam tomadas as seguintes providências junto à Secretaria 
competente: 

Fazer a complementação da rede de água da Embasa na comunidade de 
Soares. Pois, com o surgimento de novas casas, existem famílias que necessitam, também, 
de água potável para o uso diário. 

Justificativa 

Nobres colegas Vereadores, a referida indicação se trata de ações de extremas 
necessidades para o funcionamento do abastecimento de água por completo para a 
localidade de Soares. A população vem reivindicando destes Vereadores que esta 
subscreve para que cobre do Prefeito e, este venha tomar as devidas providências e que 
atenda as necessidades de toda aquela comunidade.  

   

Sala das sessões, 05 de junho de 2017 

  

Adalberto Rodrigues dos Santos 

Vereador  

 

Antonio Rodrigues dos Santos 

Vereador 
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INDICAÇÃO Nº. 055/2017 
 

 
O Vereador que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, Art. 160, propõe 

ao egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhado ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal:  

 

 Transporte Escolar para estudantes moradores do Povoado de Pires para a Sede do 

Município. 
 

  
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Os estudantes moradores do Povoado de Pires não tem frequentado a escola devido a falta de 

transporte, uma vez que a distância e o perigo de transitar a pé as margens da BR 135 dificulta a 

presença dos mesmos na escola. Desde que o ano letivo se iniciou, os alunos não tem tido a 

oportunidade de virem a escola devido a essa dificuldade. 

 

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 10 de Abril de 2017 
 

 
     

 
 
 

 
Jani dos Santos Serpa 

Vereador 
 
 
 
 


