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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  36 	2023 

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

fuma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao 

Exmo. Sr. Luiz Barbosa de Deus- Prefeito Municipal de Paulo Afonso e ao 

Secretário Municipal de Cultura e Esportes, solicitando a criação do Centro da 

Memória Cultural e Esportivo. 

Considerando que não existe dentro da história pauloafonsino, e o objetivo deste 

centro da memória cultural e esportivo é para as gerações futuras o conhecimento, mas 

ao mesmo tempo, verdadeiros tempos de amizades, de rivalidade, mas acima de tudo, 

de respeito humano. 

Sala das Sessões em 01 de fevereiro de 2023. 

Leda Ma Araújo Chaves 
ereadora - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  38  / 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 e ao 

Secretário Municipal de Agricultura e Aquicultura, solicitando novas placas de 

orientação de destino e identificação das localidades da Zona Rural do nosso 

município. 

Considerando que as vezes as pessoas que buscam acesso a alguns povoados 

do nosso município ficam sem saber qual direção seguir, principalmente no período 

noturno. 

Sala das Sessões em 01 de fevereiro de 2023. 

Leda Ma a Araújo Chaves 
ereadora - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  39  / 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 e ao 

Secretário Municipal de Saúde, solicitando uma campanha de conscientização 

sobre a Endometriose. 

Considerando que a endometriose é uma doença feminina caracterizada pelo 

crescimento de tecido endometrial fora do útero. 

Considerando que essa doença que afeta 176 milhões de mulheres em todo o 

mundo e 6,5 milhões no Brasil. 

Considerando que além dos seus principais sintomas que são dor pélvica e 

infertilidade, a endometriose pode ter efeitos sociais e psicológicos. 

Sala das Sessões em 01 de fevereiro de 2023. 
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