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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  72  í 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, no sentido de instalar uma 

antena telefônica para melhoramento do sinal de telefonia celular nos Povoados 

Juá, São José, Várzea. 

Considerando que que sejam empreendidos esforços pelo Poder Executivo 

junto à concessionária móvel, afim de que seja promovido o melhoramento da 

qualidade de sinal de telefone celular nos povoados citados, tendo em vista que os 

moradores dessas localidades têm encontrado muitas dificuldades, principalmente em 

casos de urgência e emergência. 

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

INDICAÇÃO N°.  73   / 2022 

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

forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne rem( iter o presente ao 

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

Infraestrutura, no sentido de viabilizar a implantação do sistema de esgotamento 

sanitário no Bairro da Balança. 

Considerando que a proposição ora apresentada visa atender às necessidades 

da população local, visando à concretização da benfeitoria mencionada acima. É 

notório que a localidade supracitada necessita da realização dessa tão sonhada 

intervenção social, pois esgotamento sanitário deve ser prioridade sempre, pois o foco 

central e prioritário é a vida das pessoas, saúde e bem-estar. 

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

INDICAÇÃO N°.  76  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 assistência médico-veterinária aos animais abandonados ou 

tutelados por pessoas carentes e de entidades de proteção animal. 

Considerando que o objetivo é atender os animais, já que muitos tutores não 

têm dinheiro para levar em um veterinário e muito menos para adquirir os 

medicamentos prescritos, resultando em muitos casos sendo abandonados à própria 

sorte. 

Sala das Sessões em 07 de março de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  78  / 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 

Educação, no sentido de implantar a Escola Municipal de Música e Artes, com a 

finalidade de ministrar cursos, ensinamentos e formação nas áreas de música, 

dançam, artes plásticas, teatro, bem como difundir a arte de maneira ampla no 

Município. 

Considerando que o objetivo da criação da Escola Municipal de Música e Artes, 

fará com que este projeto de incentivo à educação e a cultura de nosso município se 

consolide como proposta que contribui significativamente para reforçar, no contexto 

contemporâneo, práticas de valorização e fortalecimento da música na educação 

básica, na formação cultural voltada para a cidadania e na democratização do acesso 

às manifestações artísticas em geral e, especialmente, na música. 

Sala das Sessões em 10 de março de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  79  /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 

Educação, Solicitando estudos para implantar Programa de Educação Ambiental 

aos alunos da rede Pública municipal. 

Considerando que tem por objetivo propor ações de educação ambiental, 

visando aumentar o nível de conhecimento e proteção de ecossistemas regionais, 

assim como maximizar os benefícios socioambientais necessários à conservação, 

proteção e preservação do meio ambiente. Promover a educação ambiental entre 

crianças e jovens, conscientizá-los da importância do meio ambiente, em especial dos 

espaços já consagrados à preservação da natureza no município, são os principais 

objetivos da proposição. O "Programa de Educação Ambiental" tem como diretriz o 

desenvolvimento de temas específicos da cidade, em especial a biodiversidade; o 

combate á poluição; a preservação dos recursos hídricos; o consumo sustentável; a 

importância do saneamento básico; a destinação correta dos resíduos sólidos e a 

arborização urbana. 

Sala das Sessões em 10 de março de 2022. 

Leda Ma Irá44  a Araújo Chaves 
ereadora - 



02,i  o 
.1/2/ 

DO (A)NA SESSÃO N°  c2,0  
c2i 	193.(=  POR  .,suita. r4-,Lo 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  80  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 

Turismo, Indústria e Comércio, no sentido de elaborar estudos objetivando a 

implantação de placas fotovoltaicas nos Mercados Públicos da Cidade, utilizando 

a energia solar como fonte de energia alternativa. 

Considerando que tem por objetivo mobilizar a sociedade a optar pela 

sustentabilidade, utilizando-se de uma fonte energética inesgotável e não poluente. 

Apresentando-se como alternativa promissora, a implantação desse sistema incentiva a 

diminuição dos gastos públicos, reduzindo as contas de energia de forma instantânea. 

A tecnologia utilizada é uma das mais simples, baratas e viáveis por ser de fonte 

renovável, não influenciar no efeito estufa e também por não precisar de geradores ou 

turbinas para a produção de eletricidade. 

Sala das Sessões em 10 de março de 2022. 
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