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CÂMARA MUNICIPAL DE PA LO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DA VEREADORA LÊDA MARIA ROCHA ARAÚJO CHAVES 

INDICAÇÃO N°. 296 /21 

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, solicitando a implantação de 

uma hortifrúti no antigo prédio da cesta do povo, localizado no Bairro Tancredo 

Neves 2. 

JUSTIFICATIVA — A instalação do mesmo se faz necessário para que os 

feirantes possam vender seus produtos, já que todos os dias barracas são 

montadas para e assim sejam legalizados pelo município. 

Sala das Sessões em 26 de outubro de 2021. 

Leda Mari 	ocha raújo Chaves 
readora - 



Leda Mari raújo Chaves 
eread ora 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°297/2021 

Os Vereadores que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental, requerer a Vossa Excelência, que se digne remeter o presente ao Exmo. 

Francisco de Assis Brasileiro Fernandes — Coordenador de Relacionamento da 

Unidade de Atendimento a Clientes da Coelba de Paulo Afonso -Ba, solicitando 

melhorias para o público que necessita dos serviços da Coelba. 

- JUSTIFICATIVA — Sabendo que os clientes ficam à mercê do sol e da 

chuva aguardando a abertura do estabelecimento, que esses clientes inclusive os 

idosos sejam acolhidos centro do estabelecimento até a hora do início do seu 

funcionamento. 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2021. 
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