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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  30  / 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 viabilidade de estudo para a implantação 
de um semáforo no cruzamento entre as Ruas São Francisco e Alonso Maciel 
Ferreira (antiga Rua 31 de março). 

Conforme solicitação e depoimento de diversas pessoas, esta implantação de um 
semáforo faz-se necessária devido ao intenso fluxo de veículos que coloca em risco a 
vida de moradores e comerciantes da região, e outros frequentadores dos referidos 
locais citado. 

Sala das Sessões em 12 de março de 2021. 
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INDICAÇÃO N°.  34  / 2021 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, INDICA, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz 
Barbosa de Deus, juntamente com o Secretário de Infraestrutura o Sr. Francisco 
Alves, solicitando a manutenção na rede elétrica com colocação de refletores, 
manutenção do telhado e a pavimentação asfáltica dentro do BEM IMÓVEL DA 
PREFEITURA onde fica a sede da ARPA. Tendo em vista se tratar de um imóvel da 
Prefeitura Municipal onde a ARPA exerce as atividades de reciclagem de todo o lixo da 
Cidade devendo, com isso, haver os cuidados devidos à saúde pública e ao meio 
ambiente. Salienta — se que o piso dentro da ARPA é de areia e que se agrava com a 
chuva e o lixo existente, os quais se agrava com a chuva e o lixo existente, os quais 
vêm causando sérios problemas a saúde e a vida de homens e mulheres que 
trabalham naquele local e que precisam daquela atividade para sobreviver. A ARPA — 
Alternativa Reciclagem de Paulo Afonso, fica localizada na estrada do matadouro 
municipal de Paulo Afonso — Bairro Barroca 

Sala das Sessões em 18 de março de 2021. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N2. 41 /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, 

vem na forma regimental, INDICA a Coordenadora de Vigilância 

Sanitária, MD. Maria Aparecida Barros, solicitar a Empresa Atlântico 

Transportes, a higienização no interior dos ônibus que deve ser 

realizada a cada vez que o veículo chegar ao terminal; ela deve 

acontecer, em especial, nos pontos de contato com as mãos dos 

usuários, tais como corrimãos, barras de apoio de sustentação, roletas, 

apoios de porta e no sistema de ar-condicionado. 

A higienização visa colaborar na diminuição do risco de disseminação 

do vírus que causa a COVID-19. 

Sala das Sessões, em 19 de março de 2021. 
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INDICAÇÃO N9.  42  / 2021 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, INDICA, ao Secretário de Administração, MD. 
Cleston Andrade Cavalcante, solicitando a implantação de FAIXAS ELEVADAS na 
no portão principal da Aldeia Kariri - Xocó, localizada nas proximidades da Ponte 
Metálica — BA — 423. 

Conforme solicitação e depoimento de diversas pessoas, esta implantação de faixas 
faz-se necessária devido ao intenso fluxo de veículos que coloca em risco a vida de 
moradores da região, e outros frequentadores dos referidos locais citado. 

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

Sala das Sessões em 18 de março de 2021. 
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