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MESA DA C.M.IPA. 

CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PAULO AFON 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N. 133 /2022. 

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

dispensadas as demais formalidades regimentais, INDICA, ao Ilmo. Sr. 

Cleston Andrade Cavalcante — MD Secretário de Administração, 

solicitando a implantação de faixas de pedestre com sinalização 

horizontal e vertical, no perímetro escolar da Creche Casulo Lar Da 

Criança Feliz, "Av. José Hemetério de Carvalho", Centro. 

Considere-se que o pedido ora consignado visa dar uma visibilidade e 

evitar que ocorram acidentes, tendo em vista o fluxo de pessoas e de 

veículos que por ali se deslocam sempre. 

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2022. 
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PODER LEGISLATIVO MUNI CIPA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Av. Apolônio Sales, 495, Centro, CEP. 48.601-200, Pauto Afonso 

INDICAÇÃO N2.  136  / 2022. 

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 nos Bairros: Jardim Bahia, Pedra Comprida, Moxotó Pahia e Barroca. 

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 para 

trabalhar no centro e em outros bairros, em horários comerciais e finais de semana. 

Sala das Sessões em 07 de abril de 2022. 
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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Av. Apolônio Sales, 495, Centro, CEP. 48.601-200, Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°  137 /2022 

0(s) Vereador(es) abaixo subscrito(s), legítimo(s) representantes do povo, 
vem na forma legal prevista no Art. 115 c 125 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, INDICAR ao Excelentíssimo Senhor RUI COSTA, MD 
Governador do Estado da Bahia, que dê implemento aos pedidos de algumas 
demandas para o Município de Paulo Afonso, já devidamente autorizado por Vossa 
Excelência, conforme relacionados no Of. n° 063/2022 — SEGAP, datado em 
17/03/2022, a saber: 

Oficio N° TEOR PROTOCOLO/DATA 
016/2022 Recuperação das estradas vicinais, em 

cascalhamento, no intuito de atender 
aos principais povoados do perimetro 
rural deste município. 

SELNFRA, em 3/03/2022 

015/2022 Revitalização 	total 	do 	Balneário 
Prainha. 

CONDER, em 15/03/2022 

017/2022 Construção de um novo Estádio de 
Futebol 	neste 	município 	com 
capacidade de público estimada em 
5.000 pessoas, nos moldes do Estádio 
de Pituaçu, localizado em Salvador-BA 

SUDESB, em 15/03/2022 

018/2022 Aplicação do piso emborrachado (que 
já se encontra em processo de licitação 
na SUDESB) no Ginásio de Esportes 
Luís 	Eduardo 	Magalhães, 	neste 
município. 

SUDESB, em 15/03/2022 

... 
49'020/2022 

V 

Constmetto 	de 	um 	'Centro 	de 
Treinamento 	para 	Canoagem" 	no 
município de Paulo Afonso, a exemplo 
dos que já foram implantados em outros 
municípios no interior do nosso Estado. 

SUDES8, em 2.4/D3/2023 

018/2022 

V' 

_ 	 .....-^ 

Construção de urna Escola em Tempo 
Integral e de uma Creche (Padrão e 
Valor FNDE) 	neste município 	no 
terreno 	pertencente 	ao 	Centro 
Educacional de Educação Profissional 
de Itaparica (CETEPI 1). 

Secretaria Estadual de 
Educação, em 16/03/2022 
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libcraçào dos equipamentos de SOM c 

AUDIOVISUAL, a serem instalados na 

Escola Municipal Vereador loâo Boseo 

Ribeiro. neste ntunicipio.  

 

Secretaria Estadual de 

Educação, em 16/03/2022 

   

   

Vale destacar que as demandas requeridas proporcionarão desenvolvimento e 

trarão bdieticios para o município de Paulo Afonso. 

Insta frisar que a cidade Paulo Afonso é um município importante e estratégico no 

esNeno sociocconômico e político para o Estado da Bailia. 

Somos conscientes do espirito público, do compromisso e do comprometimento 

.;;I:e. Vossa Excelência sempre tem demonstrado ao município de Paulo Afonso. 

DeN.-sa maneira, ciente do espirito humanista e altruísta inerente à Vossa 

Excelência., contamos com o seu beneplácito no sentido de dar coitunuidade e 

execução às demandas ora pontuadas. 

Cornemos o ensejo para antecipar a Vossa Excelência protestos de estima e 

consideração. 
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