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CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PAU • AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  41  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 

Administração, Solicitando á criação de um APP com todos os serviços públicos 

ofertados pelo município. 

Considerando que a idéia de uma cidade inteligente é mais simples do que podemos 

imaginar, o município possui as características idéias para implantação de uma nova 

cultura de gestão dos serviços públicos, onde a tecnologia é nosso maior aliado. 

Nesse sentido, proponho a modernização completa dos formatos de acesso aos 

serviços públicos com a elaboração de um aplicativo de simples acesso voltado para 

todos os munícipes. No APP será possível acessar todos os serviços prestados pelo 

executivo municipal, e irá garantir aos cidadãos do município uma ferramenta de livre e 

fácil acesso. 

Sala das Sessões em 15 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL D AULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  42  / 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 

infrastrutura, solicitando uma programação para manutenção geral com 

patrolamento e cascalhamento em todas as estradas da Zona Rural. 

Considerando a premente necessidade que a secretária de infraestrutura 

proceda com patrolamento e cascalhamento em todas as estradas da zona rural, com a 

falta de manutenção, os moradores reclamam da dificuldade de locomoção, trazendo 

muitas dificuldades para os motoristas, por isso solicito que faça essas devidas 

manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes, com o intuito de 

diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisam transitar. 

Sala das Sessões em 16 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PA O AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  48  / 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 ampliação na oferta de atendimento Cardiologista, 

Dermatologista e Otorrinolaringologia nos Centro de Especialidades do Centro e 

BTN. 

Considerando a indicação tem o propósito de atender a demanda da população 

e garantir o atendimento necessário e adequado á população. 

Sala das Sessões em 21 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE P' ULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  54  / 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. Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia, solicitando a instalação da Vara da Fazenda 

Pública. 

Considerando que o acervo das duas varas cíveis quc somam 12.862 

processos, da matéria da Fazenda Pública; 

Considerando que Paulo Afonso é a única comarca de entrãncia final sem contar 

com uma vara privativa da Fazenda Pública; 

Considerando que o fórum local consta com estrutura física e tecnológica apta a 

instalar imediatamente a nova vara; 

Considerando a necessidade de valorização do 1 grau de jurisdição; 

Considerando que a instalação desta unidade vai trazer benefícios imediatos aos 

jurisdicionados em geral, sobretudo ao mais carentes como por e xemplo quando da 

necessidade de tratamento de saúde gratuito. 

Sala das Sessões em 21 de fevereiro de 2022. 
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