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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N2. 06 / 2021. 

Considerando a população residente, integrado pelos Bairros: 
BTN I, BTN II, BTN III, Santa Inês, Benone Rezende, Três Lagoas, PA IV e 
Rodoviário, com quase 50.000 (cinquenta mil) habitantes, os quais fazem parte 
cidade de Paulo Afonso-BA, com 119.000 (cento e dezenove mil), habitantes 
(IBGE 2020). 

Considerando solicitar a viabilidade de estudo para a 
IMPLANTAÇÃO DE UM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE TABELIONTATO 
DE NOTAS E PROTESTO no referido complexo, pois a demanda é grande e o 
custo do deslocamento para o centro da cidade de Paulo Afonso, com 10 
quilômetros, vem causando grandes transtornos financeiros à população. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, o Exmo. Sr. Lourival 
Almeida Trindade, Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da 
Bahia. 

Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2021. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N2.  09  /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, a Ilma. Sra. SUZANA 
MENEZES LUZ DE SOUZA, MD DIRETORA DEDC CAMPUS VIII UNEB, no 
sentido de viabilizar estudo para instalar cursos de extensão, 
profissionalizantes e preparatório para vestibular, no Bairro Tancredo 
Neves — BTN, ministrados pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

Considere-se que a presente indicação contribuirá decisivamente 
para beneficiar a melhoria da qualidade de vida no que tange à educação e a 
cultura dos cidadãos do Complexo BTN. 

Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  12  / 2021 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, nos termos do art. 125 do Regimento Interno, 
INDICA ao Eminente Desembargador LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE, Presidente do 
Tribunal de Justiça da Bahia à INSTALAÇÃO DA VARA DE FAMíLIA E SUCESSÕES 
NA COMARCA DE PAULO AFONSO. 

JUSTIFICATIVA 

O pedido ora expresso é proveniente do anseio popular, tendo em vista à grande 
demanda de ações de natureza familiar, isto porque as atuais Varas lg e 2à Cíveis já 
demandam com cerca de mais de 7.000 (sete mil) processos em tramitação, além dos 
demais de natureza diversa existentes nas respectivas varas, o que dificulta a 
celeridade necessária na prestação da atividade jurisdicional. 

Destarte, diante da demanda ora apresentada pugnamos à Egrégia Corte de Justiça, 
na pessoa do Eminente Des. Lourival Trindade, Presidente do Tribunal de Justiça da 
Bahia, que acolha nossa suplica no sentido de instalar a Vara Especializada de Família 
e Sucessões na Comarca de Paulo Afonso-BA. 

Sala das Sessões em 24 de fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  13  / 2021 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, INDICA, ao Sr. Francisco Alves — Secretário de 
Infraestrutura, solicitando a instalar uma passarela de pedestres na Avenida do 
Aeroporto, mais precisamente na esquina da AABB até a Igreja Católica São José de 
Anchieta. 

Conforme solicitação e depoimento de diversas pessoas, esta obra faz-se necessária 
devido ao intenso fluxo de veículos que coloca em risco a vida de alunos, praticantes 
de atividades físicas, moradores da região, clientes do Atacadão Assai e outros 
frequentadores do referido local. 

Assim, com objetivo de evitar acidentes e maiores transtornos é que recomendamos a 
aprovação da presente indicação. 

Sala das Sessões em 24 de fevereiro de 2021. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N2.  14  /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, a Ilma. Sra. Socorro 
Brito — Coordenadora Geral do PLANSERV da Bahia, solicitando que envie 
um representante para se reunir com os donos de clinicas para credenciamento 
já que no Município de Paulo Afonso e região conta somente com (01) uma 
Clínica credenciada, a Clínica Saúde e Cia. 

Em Paulo Afonso são mais de três mil servidores do Estado sem 
acesso a nenhum serviço. 

Sala das Sessões, em 24 de fevereiro de 2021. 
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CÂMARA  MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N.9.  15  / 2021 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Cleston Andrade Cavalcante — 
Secretário de Administração, solicitando a circulação dos ônibus da Empresa 
Atlântico que faz linha para o complexo BTN a entrar no Condomínio Lago do 
Mulungu, localizada no BTN I por trás do Complexo Policial. 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos moradores 

da localidade acima citada, tendo em vista o grande fluxo de pessoas que utilizam 

dos serviços do referido meio de transporte e que necessitam de deslocamento e 

pelo receio de assaltos devido a distância do local onde fica a parada de ônibus. 

Sala das Sessões em 24 de fevereiro de 2021. 
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