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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Marconi Daniel 

INDICAÇÃO N°. 109 /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. Pedro 

Guimarães Duarte, Presidente da Caixa Econômica Federal, para que sejam otimizados os 

meios necessários que garantam esclarecimentos acerca do atraso na entrega das casas do 

Residencial Manoel Josefino Teixeira, localizado no Bairro Tancredo Neves III, que faz parte do 

Programa de Habitação "Minha Casa, Minha Vida" do Governo Federal. 

Diante do exposto, vale ressaltar a importância destes esclarecimentos, pois as famílias 

contempladas aguardam ansiosamente a entrega das casas para poderem realizarem o sonho da 

casa própria, e até o momento não tiveram nenhuma resposta dos órgão competentes. 

Sala das Sessões em 25 de Maio de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Marconi Daniel 

INDICAÇÃO N°. 110/ 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. Filipe Santana 

de Goes, Gerente Geral da Agência da Caixa Econômica Federal do Centro de Paulo Afonso, 

para que sejam otimizados os meios necessários que garantam esclarecimentos acerca do atraso 

na entrega das casas do Residencial Manoel Josefino Teixeira, localizado no Bairro Tancredo 

Neves III, que faz parte do Programa de Habitação "Minha Casa, Minha Vida" do Governo 

Federal. 

Diante do exposto, vale ressaltar a importância destes esclarecimentos, pois as famílias 

contempladas aguardam ansiosamente a entrega das casas para poderem realizarem o sonho da 

casa própria, e até o momento não tiveram nenhuma resposta dos órgão competentes. 

Sala das Sessões em 25 de Maio de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Marconi Daniel 

INDICAÇÃO N°.  111  /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 Exmo. Sr. Rogério 

Simonetti Marinho, Ministro do Desenvolvimento Regional, para que sejam otimizados os 

meios necessários que garantam esclarecimentos acerca do atraso na entrega das casas do 

Residencial Manoel Josefino Teixeira, localizado no Bairro Tancredo Neves III, que faz parte do 

Programa de Habitação "Minha Casa, Minha Vida" do Governo Federal. 

Diante do exposto, vale ressaltar a importância destes esclarecimentos, pois as famílias 

contempladas aguardam ansiosamente a entrega das casas para poderem realizarem o sonho da 

casa própria, e até o momento não tiveram nenhuma resposta dos órgão competentes. 

Sala das Sessões em 25 de Maio de 2021 
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