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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  201  /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Luiz Barbosa de Deus, Prefeito 
Municipal, juntamente com o Secretário Municipal de infraestrutura Francisco de 
Araújo que veja a possibilidade de colocar poste de iluminação na decida da ladeira 
que vai para o bairro Vila nobre, especificamente na praça dos quatros grupos, no 
bairro Alves de Souza. 

Justificativa 

A escassez de iluminação pública naquelas localidades está colocando em risco a 
segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando ocorrências de 
roubos, furtos, entre outros. 

Diante das informações e a pedido dos Munícipes, é que solicito que de imediato o 
Poder Executivo Municipal tome as providências necessárias para que esta indicação 
seja atendida. 

Sala das Sessões em 16 de agosto, de 2021. 

José Abel Souza 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 202/2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Luiz Barbosa de Deus, Prefeito 
Municipal, juntamente com o Secretário Municipal de infraestrutura Francisco de 
Araújo que veja a possibilidade de colocar poste de iluminação na Avenida do Grande 
Hotel, por trás do quartel do Exército. 

Justificativa 

A escassez de iluminação pública naquelas localidades está colocando em risco a 
segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando ocorrências de 
roubos, furtos, entre outros. 

Diante das informações e a pedido dos Munícipes, é que solicito que de imediato o 
Poder Executivo Municipal tome as providências necessárias para que esta indicação 
seja atendida. 

Sala das Sessões em 16 de agosto, de 2021. 

(7C127?-e i d ytocc,  

José Abel Souza 
- Vereador. 

'.;kTESTO r Ft.ECE2N.EJ* PROIN 
M 


	00000001
	00000002

