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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU • AFONSO 
Estado da Bahi 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  44  / 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, INDICA, ao Exmo. Sr. 
Deputado Federal Otto Roberto Mendonça de Alencar Filho, que seja 
destinada emendas para construção de uma Creche no Bairro BTN III, para 
atender crianças de O a 3 anos com estrutura adequada conforme normas pre-
estabelecidas. 
Conforme os requerimentos de n°1103/2018, n°353/2019, encaminhado para 
o Prefeito Municipal. 

JUSTIFICATIVA: A Construção de uma creche se faz necessário para atender 
crianças nos primeiros anos de vida, e dar suporte às mães de famílias que 
precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, proporcionando 
assim uma melhor qualidade de vida das famílias do Bairro BTN III, desta 
forma estaremos atendendo a um pedido antigo de toda sociedade. 

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL• ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 50 / 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, INDICA, ao Exmo. Sr. 
Deputado Federal Otto Roberto Mendonça de Alencar Filho, que seja 
destinada emenda para construção de uma Creche no bairro Oliveira Brito 
antiga Vila Moxotó Bahia, para atender crianças de O a 3 anos com estrutura 
adequada conforme normas pré-estabelecidas. 

Considerando que, não há creche que atenda as crianças dos bairros Pedra 
Comprida, Oliveira Brito e Barroca, colocando em dificuldade muitas mães 
das localidades citadas, que precisam se deslocar por longas distâncias, 
debaixo de chuva ou sol quente até a unidade escolar em que suas crianças 
estejam matriculadas, cujas quais estão localizadas, em outros bairros ou no 
centro ou seja, todas bem distantes dos bairros citados. 

JUSTIFICATIVA: A Construção de uma creche se faz necessário para atender 
crianças nos primeiros anos de vida, e dar suporte às mães de famílias que 
precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, proporcionando 
assim uma melhor qualidade de vida das famílias dos bairros solicitados, desta 
forma estaremos atendendo a um pedido antigo de toda sociedade. 

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  39  2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Ilmo. Sr. GILVAN 
DOS SANTOS LIMA, MD. DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECUSOS 
HíDRICOS DA BAHIA - (CERB), tendo em vista que o pedido de 
Informação da Indicação de n206/2019, não foi atendido, este Vereador 
vem REITERAR  o pedido supracitado: 

Solicitando viabilizar estudo para perfuração de 01 (um) POÇO TUBULAR 
(Artesiano) comunitário no Povoado Lagoa Seca. 

Sendo que a perfuração poderá ser feita onde for mais propícia. 

Considere-se que a presente indicação contribuirá decisivamente para 
beneficiar a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Povoado citado. 

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N2. 40 / 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Ilmo. Sr. GILVAN 
DOS SANTOS LIMA, MD. DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECUSOS 
HIDRICOS DA BAHIA - (CERB), tendo em vista que o pedido de 
Informação da Indicação de n209/2019, não foi atendido, este Vereador 
vem REITERAR o pedido supracitado: 

Solicitando viabilizar estudo para perfuração de 01 (um) POÇO TUBULAR 
(Artesiano) comunitário no Povoado Malhada da Caiçara. 

Sendo que o Poço já está cavado 120 metros, falta apenas a instalação. 

Considere-se que a presente indicação contribuirá decisivamente para 
beneficiar a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Povoado citado. 

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N. 43 / 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, a Vossa 
Magnificência Sra. ADRIANA MARMORI, MD. Reitora da Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB), solicitar as ações que se fizerem necessárias no 
sentido de viabilizar estudo para implantar o Curso de Bacharelado em 
Agroecologia, no Campus VIII, pela Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB). 

Considere-se que a formação na área irá estimular ainda mais a economia e 
a preservação do meio ambiente, assim como, a capacidade do curso tornar o 
município em um polo formador de profissionais qualificados que assegurem a 
autonomia técnica e intelectual nas áreas dos assentamentos e territórios 
rurais. 

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2022. 
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