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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  18  /2023 

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. Félix Mendonça Júnior — Deputado Federal, solicitando que viabilize 

emenda parlamentar para a reforma e cobertura da quadra poliesportiva do 

Povoado Arrastapé. 

Considerando que se justifica pelo benefício que está estrutura ocasionará a 

comunidade, beneficiando diretamente aos jovens, para a prática de seus exercícios 

físicos, pois o esporte é uma ferramenta de fundamental importância para a formação 

psicossocial de um cidadão e contribui no processo de inclusão social. 

Sala das Sessões em 01 de fevereiro de 2023. 
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PRESIDENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

GABINETE DA VEREADORA LEDA MARIA ROCHA ARAÚJO CHAVES 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N° 25/2023 

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 Alves Pereira Júnior — Gerente Regional da Embasa de Paulo Afonso, 

que seja providenciada, com a maior urgência possível, avaliação e providencias 

para melhoramento da qualidade de Água fornecida pela Embasa no Bairro Boa 

Esperança. 

JUSTIFICATIVA — Sabendo que vários moradores apresentam lesões na pele 

como feridas e coceira como também os moradores do bairro citado pedem 

providencias quanto a qualidade de água fornecida para o consumo humano. 

Sala das Sessões, 08 de novembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  28 	2023 

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. Luiz Barbosa de Deus- Prefeito Municipal de Paulo Afonso, solicitando 

a criação da carteira de identificação da pessoa com síndrome de down. 

Considerando que a finalidade é garantir a atenção integral, prioridade no 

atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de 

saúde, educação e assistência social, oportunizando assim que a essas pessoas sejam 

garantidas dignidade e acessibilidade. 

Considerando que é comum que estas pessoas precisem portar a todo tempo 

laudos médicos, o que por diversas vezes submete a exposição e constrangimento não 

apenas a pessoa, mas também seus responsáveis. 

Sala das Sessões em 01 de fevereiro de 2023. 
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