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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU 1 AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DA VEREADORA LÊDA MARIA ROCHA ARAÚJO CHAVES 

INDICAÇÃO N°.  1 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 ao Secretário de Infra 

Estrutura — Francisco Alves Souza Araújo, solicitando em caráter de urgência o 

calçamento em Paralelepípedo na Rua situada na Chácara Calmon no Bairro 

Jardim Aeroporto. 

JUSTIFICATIVA 

Os moradores da referida Chácara estão sofrendo com a rua toda esburacada 

prejudicando o trafego de pedestres e veículos naquela localidade. 

Obs. segue as fotos em anexo 

Sala das Sessões em 29 de março de 2022. 

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

GABINETE DA VEREADORA LÉDA MARIA ROCHA ARAI JO CHAVES 

INDICAÇÃO Nc.  123  / 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 de Educação — 

Elza de Brito Alves Teixeira, solicitando a implantação do EJA — Alfabetização de 

Jovens e Adultos no Povoado Baixa da Onça. 

JUSTIFICATIVA — A implantação do EJA — Alfabetiza;ão de Jovens e 

Adultos são para as pessoas que não tiveram acesso ou não concluíram a vida 

escolar por diferentes motivos e que trazem consigo um sentimento de 

desprestígio, responsabilizando -se pelo insucesso de sua vida escolar. Elas 

chegam à escola sentindo - se incapazes e negando seu saber. A visão de um 

mundo de uma pessoa que retorna aos estudos depois de adulto, após um tempo 

afastada da escola, ou mesmo daquela que inicia sua trajetória escolar nessa 

fase da vida, é bastante peculiar. Protagonistas de histórias reais e ricas em 

experiencias vividas, os alunos jovens e adultos configuram tipos humanos 

diversos. São homens e mulheres que chegam à escola com cr enças e valores já 

concluídos, trazendo consigo uma visão de mundo influenciada por seus traços 

culturais de origem e por sua vivência sociai, familiar e profissional. 

Sala das Sessões em 31 de março de 2022 

Leda Ma 	a Araújo Chaves 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado du Bahia 

GABINETE DA VEREADORA LÊDA MARIA ROCHA ARAÚJO CHAVES 

INDICAÇÃO N°.  125  /2022 

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido 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 — Adonel Gomes de Sá Junior, solicitando em caráter urgência uma 

campanha de doação de sangue. 

JUSTIFICATIVA — Sabendo que a doação de sangue é um ato altruísta, de 

solidariedade 100% voluntário. Uma doação pode beneficiar até quatro pessoas. 

O sangue é essencial para os atendimentos de urgências; realinção de cirurgias 

de grande porte; e tratamento de pessoas com doenças Irônicas, além de 

doenças oncológicas variadas que frequentemente necessitam de transfusão. 

Sala das Sessões em 21 de março de 2022. 

Leda Man ocha Araújo Chaves 
readora - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE P LO AFONSO 
Estado. Bahia 

GABINETE DA VEREADORA LÊL. 	RIA ROCHA ARAÚJO CHAVES 

INDICAÇÃO Nc 125  / 2022 

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

forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne rem,  ter o presente ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus e ao Secrt 3 .ário Municipal de 

Infra Estrutura — Francisco Alves Souza Araújo, solicitando em carácter de 

urgência a instalação de braços de energia juntamente com lâmpadas no 

Povoado Juá. 

JUSTIFICATIVA — Sabendo que as medidas proporcionarão melhores e 

dignas condições de vida para as famílias residentes naquele referido povoado e 

adjacências, uma vez que as condições atuais de iluminação expõem a 

população as ações de marginais e vândalos que tem na es,  uridão um aliado 

para as suas investidas. 

Sala das Sessões em 31 de março de 2022. 
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Leda Mar' cena Araújo Chaves 
readora - 
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