
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  Cfà-)  /2018 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas 
as demais formalidades regimentais, solicita ao Governador da Bahia, o Exmo. 
Sr. RUI COSTA, A construção de um Ginásio Poliesportivo para prática 
desportiva no Complexo de Bairros Tancredo Neves. 

Considerando que: 

As únicas quadras poliesportivas e campo destinado para eventos desportivos 
que ocorrem no complexo de bairros Tancredo Neves, pertencem às escolas 
do município e ao CSU — Centro Social Urbano. A população do complexo de 
bairros Tancredo Neves corresponde a 50 mil, não dispondo de uma estrutura 
física para o lazer e a prática de esportes de maneira adequada, sendo assim 
necessária a construção de um Ginásio para prática de eventos desportivos, 
que não irá só beneficiar o próprio complexo como também os habitantes de 
bairros próximos que lá residem. 

Sala das sessões, em 19 de fevereiro de 2018. 
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Carlos Coelho 
ereador- 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 05 /2018 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas 
as demais formalidades regimentais, solicita ao Governador da Bahia, o Exmo. 
Sr. RUI COSTA, A colocação de redutores de velocidade em toda a 
extensão da BA-210 correspondente ao trecho que liga o PCTRAN a 
Policia Rodoviária Federal. 

Considerando que: 

Devido ao grande fluxo de veículos, ciclistas e pedestre nesse trecho, é comum 
a ocorrência de acidentes, fazendo-se indispensável a colocação de redutores 
de velocidade em toda extensão da BA-210, que liga a rota de tráfego mais 
movimentados da cidade, evitando assim novos acidentes. 

Sala das sessões, em 19 de fevereiro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  04  /2018 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas 
as demais formalidades regimentais, solicita ao Governador da Bahia, o Exmo. 
Sr. RUI COSTA, Duas ambulâncias para serem utilizadas no atendimento 
aos pacientes do HMPA — Hospital Municipal de Paulo Afonso. 

Considerando que: 

O HMPA — Hospital Municipal de Paulo Afonso fica localizado no maior 
complexo de bairros do município, tendo aproximadamente 50 mil habitantes, 
atendendo diariamente não só os habitantes do complexo de bairros Tancredo 
Neves, como a todo municipio. Sendo assim a demanda de ambulâncias para 
o atendimento dos pacientes é crescente, necessitando de mais ambulâncias 
para suprir a carência desse atendimento que é fundamental para o socorro e a 
conservação da vida dos pacientes. 

Sala das sessões, em 20 de fevereiro de 2018. 

CarlosE.6e1 o 
-Vereador- 

TESTO o 
RECE.84MENTO PROT H° 

 4 95 EA4, 
0.2 

secrediow 	
t t  va  

 

, 

	Pc2  tououtiom.dado  
CONTM 

»IfrS; DA  C.M.TP.A.1  91 GL7  I 12 
Atbsch23-04t ta-r-s. 1 

       

       



r
EM , 09)Qg 	

DEM 1 	. 

ATES i(JUPECtatt ENIO PROT N' 

âfct, 	 i -- _ 	ft 1  .sfrgliva 	 4 --. 	 ! 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 1-0  /2018 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas 
as demais formalidades regimentais, solicita ao Governador da Bahia, o Exmo. 
Sr. RUI COSTA, A Reforma do Colégio Estadual Maria Quitéria de Jesus. 

Considerando que: 

O Colégio Estadual Maria Quitéria de Jesus é urna das mais importantes 
instituições escolares que oferta a modalidade de Ensino Médio no Bairro 
Tancredo Neves, atendendo a necessidade dos alunos dos Bairros Tancredo 
Neves I, II e III, como aos bairros circunvizinhos a eles. Atualmente o colégio 
encontra - se em situação de má conservação, e toda sua estrutura física 
necessita de manutenção, o colégio também possui uma Quadra paesportiva 
inacabada, onde se encontra uma estrutura de metal que há muito está em 
processo de deterioração, as condições da instituição de ensino é degradante, 
necessitando de uma reforma com urgência. 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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