APROVADO (A)NAStSSA0 Na_
-ra
jaf-3RUVID:1N
•
t,SESA CA C r

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N9 1288 /2021

O Vereador que presente subscreve, após ouvido Plenário, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal o, no sentido de implantar em nosso o município o
Protejo da Cidade Digital, para que o cidadão tenha acesso, via internet, ao
PORTAL DO MUNICÍPIO, agendar consultas nas unidades de saúde, obter
informações sobre a educação de seus filhos, como cadastro de alunos,
professores, notas, faltas e índices da educação (se matriculados na rede
municipal de ensino) : protocolar e consultar resultado de requerimentos , sem
a necessidade de se deslocar até a Prefeitura ; solicitar serviços e emitir boletos
para recolhimentos de taxas e impostos municipais; ter acesso diário a
informações confiáveis sobre as ações e programas municipais e agendas de
eventos sociais e culturais , além de muitas outras aplicações.
Cidade Digital City Cloud. Digital City. Wireless City é a um a solução integrada
de redes e telecomunicações de voz, dados e vídeo para os setores público e
privados. Facilitando o atendimento a todos os cidadãos e reduzindo de forma
drástica os custos de comunicação telefone e internet do município, além de
permitir ao cidadão, em locais públicos (escolas e praças), o acesso sem fio à
internet.

Salas das Sessões em, 24 de setembro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N° 1298 /2021.

O Vereador que presente subscreve, após ouvido Plenário, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, solicitando a implantação
do CEP (CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL) na Rua Flor Delfino, BTN

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2021

Pedro Macário
-VEREADOR-
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