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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VER. JEAN ROUBERT 

Exmo, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N2. 198/ 2022. 

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

na forma regimental, INDICA a Vossa Excelência que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, 

juntamente com o Secretário de Infraestrutura, MD. Francisco Alves, o 

Secretário de Meio Ambiente, MD. lvaldo Sales Júnior, solicitando a 

capinação, limpeza e retirada de entulho, dentro do antigo Posto da Mulher 

localizada na Rua das Flores. 

Considerando que os moradores próximos a localização citada acima, 

vêm sofrendo com o mau cheiro devido ao lixo, sendo que no período 

chuvoso o problema se agrava, além de provocar um forte odor, uma vez 

que entre o mato e os entulhos amontoados no local, também há muito lixo 

orgânico. 

Vale salientar também que tal situação vem a causar danos ao meio 

ambiente, assim como provoca risco a saúde das pessoas que ali residem 

ou transitam próximo a esta área. 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos 

moradores da rua a cima citada e das ruas circunvizinhas. 

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2022. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°  200  /2022 

O Vereador abaixo subscrito vem na forma legal prevista no Art. 115 e 

125 do Regimento Interno da Câmara Municipal, INDICA ao Excelentíssimo 

Senhor Deputado Estadual PAULO FERNANDO RANGEL DE LIMA, a 

destinar EMENDA visando à aquisição de material esportivo: coletes, bolas 
(futsal e campo) e padrão esportivo, para que possamos distribuir com entidades 
esportivas localizadas Zona Urbana e Rural do Município de Paulo Afonso. 

Destaque-se a prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e 
até mesmo a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, 
contribui para a formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar tais 
formações. 

Sala das sessões, 07 de junho de 2022. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°  201 /2022 

O Vereador abaixo subscrito vem na forma legal prevista no Art. 115 e 
125 do Regimento Interno da Câmara Municipal, INDICA ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual PAULO FERNANDO RANGEL DE LIMA, a 
destinar EMENDA visando à aquisição de Caixa Água de Polietileno com tampa 
de 500 L, 1000 L e 5000 L para atender à comunidade rural do município de Paulo 
Afonso-BA. 

A presente indicação se justifica considerando que as comunidades rurais 
dos municípios baianos ainda padecem pela falta de água. 

Destaque-se que a água é fonte essencial para a vida, porém é um recurso 
escasso e que deve ser bem manejado para evitar desperdícios e contaminações. A 
produção rural, especialmente a agricultura, é uma atividade que demanda o uso 
da água para o cultivo dos alimentos, manutenção das lavouras e nutrição dos 
animais. 

Sala das sessões, 07 de junho de 2022. 
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