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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N2. 74 / 2022. 

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

dispensadas as demais formalidades regimentais, INDICA, ao Dr. 

Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, Presidente do Tribunal de 

Justiça da Bahia — TJBA, a instalação de vara própria do tribunal do júri na 

Comarca de Paulo Afonso -BA, tendo em vista que atualmente Paulo Afonso - 

BA, é uma comarca de instância final, com presidio, e sem vara própria do júri. 

Outrossim, na tentativa de melhorar o desempenho do órgão e 

servidores, com previsão constitucional, não podemos tem o direito de maneira 

formal e abstrato, ou seja, como simples direito de propor a ação em juízo, 

devendo instrumentalizar todos os mecanismos que permitam seu 

desempenho pleno. 

Sala das Sessões, em 04 de março de 2022. 

diroubert Félix 
Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL-  O AFON 

Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N2. 77 / 2022. 

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 
lnfraestrutura, MD. Francisco Alves, determinar ao setor competente que 
tome providências quanto à possibilidade da implantação de piso tátil, barras 
de apoio em rampas, escadas que tenham corrimãos integralmente, e 
guarda corpos de acessibilidade no Mercado Público. 

JUSTIFICATIVA: Munícipes, principalmente os feirantes procuraram este 
vereador cobrando providencias no sentindo de proceder à colocação desses 
itens citados a cima, principalmente pessoas com algum tipo de deficiência 
física e idosos, que têm dificuldades ao subir as escadas, como não possui 
nenhum apoio, se faz necessária à colocação. 

Sala das Sessões, em 02 de mar o de 2022. 

diRoubert Félix 
- Vereador - Ir» 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N2. 81 / 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, solicitando que 
seja enviado um número de exemplares razoáveis de KIT JURíDICO para que 
possamos distribuir nos colégios e bairros do Município de Paulo Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA: A presente inciativa contribuirá na formação 
cidadã da população, no que toca ao conhecimento acerca dos nossos direitos 
e deveres perante às leis do País. 

Reforçamos assim que o presente pleito contribuirá na construção 
de uma sociedade mais justa, livre e fraterna, uma vez que é a educação, por 
meio do conhecimento, que nos capacita e nos torna mais fortes. 

Sala das Sessões, em 09 de março de 2022. 

drRoubert Félix 
tere. • • 
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