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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.   gc21/  2017 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvir o Plenário e 

dispensado as demais formalidade regimentais, Indica, ao limo. Sr. AMAURI 

SOUSA LIMA — SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO 

DA BANIA, solicitando, o recapeamento asfáltico, cumulado com a iluminação 

de led e sinalização vertical e horizontal, bem como à instalação de duas faixas 

de perdestes, no trecho compreendido entre, a Ponte Metálica Dom Pedro II e 

o centro operacional da PRF na cidade de Paulo Afonso-BA, haja vista o 

atual desgaste asfáltic,o e pouca iluminação, na oportunidade indica a 

implantação das faixas de perdestes na frente ao Posto Fiscal (Agropecuária) e 

enfrente a Cervejaria ltaipava. 

Destarte, venho na condição de cidadão e representante da Cidade de 

Paulo Afonso e do Bairro Tancredo Neves, agradecer inenarravelmente e 

humildemente por toda atenção prestada ao nosso amado município baiano. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

INDICAÇÃO N°. G  / 2017 

Considerando que o problema do repasse da verba para a terceirizada, que 
presta serviço para reforma e revitalizaçâo da PONTE METÁLICA DOM 
PEDRO II, na divisa dos estados Bahia e Alagoas. Encontra se, com atraso do 
repasso da verba, com isso a preocupação da Nossa Cidade de Paulo Afonso-
Bahia e uma das metas de prioridade deste vereador e abaixo assinado; 

Considerando que e necessário do repasse da verba, pois a reforma encontra 
se tocando vagarosamente com recursos próprios, urna vez que a empresa 
alega que não esta tendo o repasse da mesma. 

Considerando que e um ponto turístico de plena relevância para nossa cidade, 
atraindo gente de todo território Brasileiro e Estrangeiro, oque e muito 
importante pa ra nossa economia; 

O Vereador que o presente subscreve ouvido o Plenário na forma 
regimental, INDICA, Ao Exmo. Sr. Mauricio Quintella Lessa — M.D ministro 
dos Transportes do Brasil, juntamente com o Ilmo. Sr. AMAURI SOUSA 
LIMA superintendente regional do DNIT no estado da Bahia, viabilizem 
esforços para o repasse da PONTE METALICA DOM PEDRO II, localizado 
no Complexo Tancredo Neves, Município de Paulo Afonso, Bahia. 
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Sala das Sess-k  em 06 de Novembro de 2017. 
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