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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  12 	2022 

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 a criação de um Centro de Ressocialização, Reabilitação e 

Tratamento para os dependentes químicos em nosso Município. 

Considerando que a criação e/ou implantação de um Centro de Ressocialização, 

Reabilitação e Tratamento para Usuários de Substâncias Químicas no Município, com 

o fito de buscar a reinserção desses indivíduos ao meio social e produtivo de nossa 

cidade. É cediço que as substâncias químicas vêm fazendo inúmeros estragos a 

sociedade, devido a sua fácil oferta e grande proliferação à margem da Lei. Desta 

forma, o Poder Executivo Municipal, tem que fazer sua parte e dentro de suas 

competências legais, obter um olhar humano para as vítimas e famílias que são 

diuturnamente assoladas por este mal. 

Nada obsta ao poder público designar outro local para o desempenho das 

atividades destinadas a reinserção dos dependentes químicos e o seu tratamento, de 

forma que possa novamente trazer dignidade as dependentes e aos seus familiares. 

Sala das Sessões em 04 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  13 	/ 2022 

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, estudos para que o Centro de Controle e Zoonoses seja transformado no 

Hospital Veterinário do nosso Município. 

Considerando que objetivo é atender uma demanda antiga cobrada por todos os 

pauloafonsinos, principalmente os ativistas da causa animal, que resultará em definitivo 

na construção do Hospital Veterinário. A propositura sugere que o equipamento onde 

funciona atualmente o Centro de Controle e Zoonozes seja adaptado e transformado 

em um equipamento para atender aos animais oferecendo um completo serviço 

médico-hospitalar. Ressaltamos que, o Centro de Zoonoses não deixaria de funcionar, 

mas faria parte das atividades do próprio equipamento hospitalar em anexo em área a 

ser desmembrada para esse tipo de atendimento no mesmo local da atualidade. 

Sala das Sessões em 04 de fevereiro de 2022 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  14  / 2022 

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 a Secretária Municipal de 

Desenvolvimento, elaborar um programa de melhorias em unidades habitacionais 

beneficiando famílias de baixa renda em nosso Município. 

Considerando que a iniciativa propõe a realização de melhorias em unidades 

habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e 

habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da 

moradia ao número de integrantes da família ou, ainda, à adaptação da unidade 

habitacional para acessibilidade. Moradia digna para todos é um direito constitucional e 

merece um olhar diferenciado por parte das autoridades públicas. 

Sala das Sessões em 04 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  20  / 2022 

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 o Secretário Municipal de 

Infraestrutura, Solicitando a pavimentação até o Aterro Sanitário. 

Considerando que a pavimentação até ao Aterro representa um ganho direto no 

tempo de viagens feitas pelos caminhões compactadores ou caçambas, com reflexos 

na eficiência dos serviços, na segurança dos funcionários e na manutenção dos 

veículos. 

Considerando que são aproximadamente uns quinze quilômetros, caminhões 

que transitam diariamente até o Aterro, principalmente no período chuvoso. 

Sala das Sessões em 08 de fevereiro de 2022. 
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