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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 340 / 2021 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 

dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Luiz Barbosa 

de Deus — Prefeito de Paulo Afonso/BA e ao Exmo. Sr. Paulo Antônio Nunes 

Rangel de Lima - Secretário de Indústria, Turismo e Comércio, que providenciem a 

implantação de um endereço eletrônico no site institucional do município, onde o turista 

possa visualizar os pontos turísticos da cidade, e que possa obter informações acerca 

do passeio ao complexo hidroelétrico da CHESF, bem como, possa adquirir voucher 

para o referido passeio. Devendo ainda na página eletrônica constar a rede hoteleira da 

cidade com o respectivo contato dos estabelecimentos cadastrados, bem como, 

apresentar a lista de bares e restaurantes com os respectivos contatos e páginas 

eletrônicas dos estabelecimentos. 

Sala das Sessões em 18 de novembro de 2021 

faÁdi ipint  Pa#0fr-7-149.4, 
Paulo Gomes de Queiroz Júnior 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 341 / 2021 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 

dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Luiz Barbosa 

de Deus — Prefeito de Paulo Afonso/BA e a Exma. Sra. Cíntia Rosena Santana de 

Deus - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, que promova mutirão de 

atendimento para a população que precisa se cadastrar no programa Cadastro Único 

do Governo Federal para que possa ter a situação regularizada e fazer jus ao programa 

Auxilio Brasil. 

Sala das Sessões em 18 de novembro de 2021. 

441, /PM Pt- 
Paulo Gomes de Queiroz Júnior 

- Vereador - 
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