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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°. 174 / 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 Ilmo.
Sr. Fábio Henrique Martins Ventura, Diretor da 6° Circunscrições Regionais de
Trânsito (CIRETRAN) de Paulo Afonso/BA, solicitando informação sobre o
projeto da CNH Social gratuita.
Considerando que é um projeto para pessoas de baixa renda e desempregadas
a conseguir tirar a carteira nacional de habilitação de maneira gratuita para a primeira
via do documento, gostaria de saber se a 6° região é atendida pelo projeto?
Considerando que a CNH Social não é um projeto muito conhecido, e também
não fica disponível durante todo o ano, séria de suma importância a divulgação na
região quando disponibilizado.
Considerando que nossa região possui muitos candidatos que atendem todos os
requisitos para participar do projeto da CNH, uma vez que habilitados constitui uma
oportunidade a mais de conseguir trabalho.

Sala das Sessões em 09 de agosto de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°.

191

/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
Saúde, solicitando informações do retorno dos atendimentos no Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO).
Considerando que muitas modalidades de serviços não são oferecidas pelas
Unidades Básicas de Saúde (UBS), que são: prótese, endodontia (canal), periodontia,
cirurgia oral, diagnóstico com ênfase em câncer bucal e assistência a pacientes com
necessidades especiais.

Sala das Sessões em 09 de agosto de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°.

192/ 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
Cultura e Esportes, solicitando a criação do polo de Esportes Radicais e de
Aventura em nosso Município.
Considerando que o nosso Município tem vários adeptos dos esportes radicais
e de aventura, precisando de incentivos para promover competições de grande porte, e
campanhas de divulgação.
Considerando que o nosso município já foi até palco de grandes competições e
sem conta que saiu em vários jornais como a cidade dos esportes radicais.
Considerando o importante papel do esporte radical no turismo, fica evidente
que a inserção dessas modalidades esportivas através do polo dos esportes radicais
como meios da prática esportiva e turística terá grande relevância para os munícipes.
Considerando que contribuirá para a retomada econômica do nosso município
Sala das Sessões em 09 de agosto de 2021.
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