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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  131  / 2021 

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na 

forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus e ao Secretário Municipal de 

Administração, solicitando a viabilidade de um pátio e um carro guincho para os 

agentes do GTRAN e Demutran, para que possam remover veículos avariados e 

outras transferências que se constituem em risco de acidentes. 

Considerando que hoje os serviços de guinchos e reboque de veículos 

estacionados em locais proibidos no nosso município, os agentes de trânsito não 

podem realizar devido à falta de um carro guincho e principalmente de um pátio para 

colocar os carros guinchados. 

Considerando que o guinchamento de veículos estacionados em local irregular é 

uma medida que visa coibir infrações de trânsito e pode acontecer durante uma ronda 

rotineira dos agentes de trânsito, como também pode ser por meio de denúncias dos 

cidadãos 

Sala das Sessões em 28 de maio de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  136  / 2021 

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na 

forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus e ao Secretário Municipal de 

Administração, solicitando a criação do protocolo online, para facilitar a vida dos 

cidadãos, servidores e empresários, no acompanhamento de suas solicitações e 

requerimentos feitos ao Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC). 

Considerando com a criação do protocolo online os munícipes não precisaram ir ao 

Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) para saber como andar sua solicitações, 

bastará acessar o link, fazer o cadastro e acompanhar de pertinho o andamento de 

seus processos. 

Considerando que essa ação traz mais agilidade e eficiência na abertura dos 

processos, sem a necessidade de contato presencial, o que é um facilitador por conta 

das medidas restritivas em meio à pandemia do coronavírus. Através desse sistema, 

que poderá ser acessado pelo celular ou computador, será possível realizar a abertura 

de diversas solicitações ao poder público, sem precisar sair de casa ou da empresa. 

Sala das Sessões em 08 de junho de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  142  / 2021 

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na 

forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus e ao Secretário Municipal de 

Turismo, Industria e Comércio, solicitando a instalação "QR Codes" nas 

estátuas, e monumentos históricos e turísticos do Município de Paulo Afonso. 

A atividade turística tem sido destacada nos Projetos das Diretrizes Orçamentárias 

destes últimos dez anos. A promoção e o incentivo à cultura e ao turismo são dever de 

todos os entes públicos, segundo previsão contida, respectivamente no art. 215 e 180, 

da Constituição da República. 

Sem embargo disso, o fomento à cultura e ao turismo representa eficiente forma de 

impulsionar o desenvolvimento econômico e social, gerando emprego, renda e 

contribuindo para a melhoria das condições da população local. Facilmente se verifica 

a importância do turismo para a cidade de Paulo Afonso, especialmente no momento 

atual, em que a pandemia do Coronavirus impactou demasiadamente a economia de 

todo o mundo, e, em especial, desta cidade. Nesta linha, toda e qualquer medida que 

possa impulsionar a recuperação econômica, especialmente através do fomento do 

turismo, se evidencia válida e imprescindível. 

Com efeito, através da medida proposta, busca-se facilitar o acesso às informações 

sobre pontos e locais turísticos, aos visitantes, tornando-os, por via de consequência, 

mais atraentes ao público em geral. Uma vez implementada a medida proposta, todo e 

qualquer indivíduo quando vista um local com a finalidade turística, busca informações 

sobre o mesmo, sendo muito importante. 
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Sala das Sessões em 15 de junho de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 1 NSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO No.  143  / 3021  

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na 

forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus e ao Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, solicitando dispor em norma jurídica sobre o Plano Municipal de 

Arborização Urbana no Município de Paulo Afonso. 
A proposição que ora protocolamos nesta Casa de Leis, tem como finalidade instituir o 

Plano Municipal de Arborização Urbana no Município de Paulo Afonso, e dá outras 

providências. 

Com frequência, aborda-se a importância da Arborização Urbana no equilíbrio da 

saúde física e mental do homem, e dos benefícios ecológicos, estéticos, sociais e 

econômico da cidade, sendo possível citar, entre as contribuições significativas, a 

purificação do ar, a melhoria do microclima por meio do sombreamento e da redução 

da velocidade do vento, atenuação dos efeitos das enxurradas e enchentes pelo 

controle da infiltração da água no solo, equilíbrio das cadeias alimentares, diminuição 

de pragas e agentes vetores de doenças, além do embelezamento e valorização dos 

imóveis. 

Contudo, para que a Arborização Urbana cumpra com as finalidades para a qual se 

propõe, mostra-se necessário planejamento, por meio da previsão de tecnologias que 

permitam o levantamento quali-quantitativo, possibilidade de tratamento fitossanitário e 

critérios para o plantio e manejo arbóreo. 

Neste sentido, a presente Indicação Legislativa que trata sobre o Plano de Arborização 

Urbana consiste em projetar e garantir arborização municipal, por meio da adoção de 
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critérios técnicos e científicos que oportunizem o plantio, cultivo, preservação e 

expansão da arborização nos estágios de curto, médio e longo prazo, permitindo, 

principalmente, que exerçam sua função vital. 

Sala das Sessões em 15 de junho de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 1 AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO No.  154  2021 

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na 

forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus e ao Secretário Municipal de 

Administração, solicitando que a Empresa Atlântico, detentora da concessão do 

transporte público, disponibilize linha de ônibus de transporte coletivo urbano 

para o Residencial Josefino Teixeira I e II. 

Considerando O referido pedido se faz necessário, tendo em vista que a 

localidade acima mencionada terá uma grande quantidade de moradores, que 

precisaram do uso dessa linha, e assim mais facilidade para se deslocar até outros 

locais da cidade. 

Sala das Sessões em 21 de junho de 2021. 
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