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DE.221,22-122-9°~41,.._ ARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
VOTOSCOMV Estado da Bailia 
MESA DA CM P.A. 09 Gabinete do Vereador Moreirão 

piracstoeNtrE 
xma. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 	/ 2020 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, Reiterando a indicação número 05, Indica, aos 
Excelentíssimos Senhores: Sr. Rui Costa dos Santos, Governador do Estado da 
Bahia, ao Secretário de Segurança Pública da Bahia, Sr. Maurício Barbosa, o Sr., ao 
comandante do 200  BPM, TEM CEL André Luiz Cunha, e ao chefe do presídio, 
Conjunto Penal de Paulo Afonso, Sr. Alexandra Silva, acerca da reestruturação física 
da contenção do Conjunto Penal de Paulo Afonso, e quais medidas já foram 
tomadas, os quais devem ser sanados o mais rápido possível, pois devido à falta de 
manutenção aconteceram até fugas de detentos neste estabelecimento publico. 

JUSTIFICATIVA: 

A indicação foi enviada e não foram tomadas as devidas providências, inclusive 
aconteceram duas fugas recentemente, com duas e sete fugas respectivamente, 
colocando em risco os servidores de segurança pública tanto quanto a população da 
localidade. Solicito mais uma vez com urgência a devida regularização com a 
demolição da guarita que dificulta a visão das sentinelas e facilitando a fuga de presos, 
como também as medidas que o comandante do 20° Batalhão de Polícia Militar e o 
chefe do Conjunto Penal de Paulo Afonso, estão adotando em favor dos profissionais 
de segurança pública, pois o Conjunto Penal de Paulo Afonso foi ampliado, contudo as 
paredes do prédio anterior ficaram impedindo a visibilidade das sentinelas, 
possibilitando a fuga de presos, está situado no meio do presídio um muro e uma 
guarita antiga tirando a visibilidade a toda extensão do muro, iluminação precária 
também contribui para este fato, tendo que sanar de forma urgente estes problemas, a 
situação é precária, salientando que presídios podem ocorrer rebeliões, e 
consequentemente fugas e insegurança à todos. 
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Sala das Sessões em 08 de setembro de 2020 

Lourivai Moreira dos Santos 
- VEREADOR — 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURANÇA 
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