APROVADO (A) NA SESSÁO ir
11622i1 (giogi POR

vsswviL

VOTOS CONTRA e-ei2
MESA DA C

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Gabinete do Vereador Marconi Daniel

INDICAÇÃO N°. 92 / 2021

O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o
Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, Ao ilmo. Sr. Francisco de
Assis Brasileiro Fernandes — Coordenador de Relacionamento da Companhia Elétrica do
Estado da Bahia (COELBA), para que sejam otimizados os meios necessários para instalação
de rede elétrica e braços de lâmpadas no cemitério do Povoado Juá, área rural deste
município.
A presente propositura se dá pelo fato de que alguns sepultamentos são feitos no final da
tarde, e sem a rede elétrica e braços de lâmpadas, é praticamente impossível ultrapassar as 18:00
hrs, tendo em vista que mais ou menos nesse horário já não é possível contar com a luz natural
vinda do Sol.

Sala das Sessões em 10 de Maio de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Gabinete do Vereador Marconi Daniel

INDICAÇÃO N°. 93 / 2021

O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o
Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, Ao ilmo. Sr. Francisco de
Assis Brasileiro Fernandes - Coordenador de Relacionamento da Companhia Elétrica do
Estado da Bahia (COELBA), que sejam otimizados os meios necessários para instalação de
rede elétrica e braços de lâmpadas no cemitério do Povoado São José, área rural deste
município.
A presente propositura se dá pelo fato de que alguns sepultamentos são feitos no final da
tarde, e sem a rede elétrica e braços de lâmpadas, é praticamente impossível ultrapassar as 18:00
hrs, tendo em vista que mais ou menos nesse horário já não é possível contar com a luz natural
vinda do Sol.

Sala das Sessões em 10 de Maio de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O
Estado da Sabia
Gabinete do Vereador Marconi Daniel

INDICAÇÃO N°. 94 / 2021

O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o
Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, Ao limo. Sr. Francisco de
Assis Brasileiro Fernandes — Coordenador de Relacionamento da Companhia Elétrica do
Estado da Bahia (COELBA) que sejam otimizados os meios necessários para instalação de
rede elétrica e braços de lâmpadas no cemitério do Povoado Várzea, área rural deste
município.
A presente propositura se dá pelo fato de que alguns sepultamentos são feitos no final da
tarde, e sem a rede elétrica e braços de lâmpadas, é praticamente impossível ultrapassar as 18:00
hrs, tendo em vista que mais ou menos nesse horário já não é possível contar com a luz natural
vinda do Sol.

Sala das Sessões em 10 de Maio de 2021
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INDICAÇÃO N°. 95/2021

O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o
Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, Ao ilmo. Sr. Francisco de
Assis Brasileiro Fernandes — Coordenador de Relacionamento da Companhia Elétrica do
Estado da Bahia (COELBA), que sejar.) otimizados os meios necessários para instalação de
rede elétrica e braços de lâmpadas no cemitério do Povoado Riacho, área rural deste
município.
A presente propositura se dá pelo fato de que alguns sepultamentos são feitos no final da
tarde, e sem a rede elétrica e braços de lâmpadas, é praticamente impossível ultrapassar as 18:00
hrs, tendo em vista que mais ou menos nesse horário já não é possível contar com a luz natural
vinda do Sol.

Sala das Sessões em 10 de Maio de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF
Estado da Bahia
Gabinete do Vereador Marconi Daniel

INDICAÇÃO N°. 96 / 2021

O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o
Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, Ao ilmo. Sr. Francisco de
Assis Brasileiro Fernandes — Coordenador de Relacionamento da Companhia Elétrica do
Estado da Bahia (COELBA), que sejam otimizados os meios necessários para instalação de
rede elétrica e braços de lâmpadas no cemitério do Povoado Malhada Grande, área rural
deste município.
A presente propositura se dá pelo fato de que alguns sepultamentos são feitos no final da
tarde, e sem a rede elétrica e braços de lâmpadas, é praticamente impossível ultrapassar as 18:00
hrs, tendo em vista que mais ou menos nesse horário já não é possível contar com a luz natural
vinda do Sol.

Sala das Sessões em 10 de Maio de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON O
Estado da Bahia
Gabinete do Vereador Marconi Daniel

INDICAÇÃO N°. 97 / 2021

O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o
Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, Ao ilmo. Sr. Francisco de
Assis Brasileiro Fernandes — Coordenador de Relacionamento da Companhia Elétrica do
Estado da Bahia (COELBA) que sejam otimizados os meios necessários para instalação de
rede elétrica e braços de lâmpadas no cemitério do Povoado Alagadiço, área rural deste
município.
A presente propositura se dá pelo fato de que alguns sepultamentos são feitos no final da
tarde, e sem a rede elétrica e braços de lâmpadas, é praticamente impossível ultrapassar as 18:00
hrs, tendo em vista que mais ou menos nesse horário já não é possível contar com a luz natural
vinda do Sol.

Sala das Sessões em 10 de Maio de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO ISO
Estado da Bahia
Gabinete do Vereador Marconi Daniel

INDICAÇÃO N°. 98 / 2021

O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o
Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, Ao ilmo. Sr. Francisco de
Assis Brasileiro Fernandes — Coordenador de Relacionamento da Companhia Elétrica do
Estado da Bahia (COELBA), que sejam otimizados os meios necessários para instalação de
rede elétrica e braços de lâmpadas no cemitério do Povoado Nambebé, área rural deste
município.
A presente propositura se dá pelo fato de que alguns sepultamentos são feitos no final da
tarde, e sem a rede elétrica e braços de lâmpadas, é praticamente impossível ultrapassar as 18:00
hrs, tendo em vista que mais ou menos nesse horário já não é possível contar com a luz natural
vinda do Sol.
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