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MESA DA CAPA. 07+ id.. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO 
Estado da Bahia 

Soem rio InIstrativa 

APROVADO (A) NA SESSÃO N°  (-2014 0  
DOI-10RO POR   LinnéiN  

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 	219  /2021. 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica ao Exmo. Sr. Prefeito municipal — Luiz de Deus, juntamente com o diretor da 
embasa, Sr. Zorobabel Paiva, para que sejam designado uma data para que a prestadora de 
serviços embasa , realize uma visita técnica no Residencial Josefino Teixeira I e 	Vila Matias, no 
Munícipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

O atendimento da presente indicação, faz-se necessário para a designação de profissionais,com intituto 
de verificar as reivindicações dos moradores desta localidade. 

Após uma visita no residencial,realizada na data de 01 de Setembro de 2021,acompanhei de perto as 
reivindicações aprotandas,na ocasião foi assinado um abaixo-assinado,pelo os moradores,conforme em anexo. 

Sala das Sessões, em 14 de Setembro de 2021. 

(144t-- a SI .01, 

Uelington da Silva 
- Vereador — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O 

Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  220  	/ 2021. 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica ao Exmo. Sr. Prefeito municipal — Luiz de Deus, juntamente o Diretor da 
Embasa, Sr. Zorobabel Paiva, para que sejam designado uma data para que a prestadora de 
serviços embasa, realize uma visita técnica no Bairro: Prainha do Candeeiro-BTN, no Municipio 
de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

O atendimento da presente indicação, faz-se necessário para a designação de profissionais,com intituto 
de verificar as reivindicações dos moradores desta localidade. 

Após uma visita no residencial,realizada na data de 05 de Setembro de 2021,acompanhei de perto as 
reivindicações aprotandas,na ocasião foi assinado um abaixo-assinado,pelo os moradores,conforme em anexo. 

Sala das Sessões, em 14 de Setembro de 2021. 
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Uelington da Silva 

- Vereador — 
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Estado da Bahia 

çabintal 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  221 	/ 2021. 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica ao Exmo. Sr. Prefeito municipal — Luiz de Deus, juntamente com o 
coordenador de atendimento ao cliente da Coelba, Sr. Francisco de Assis Brasileiro, para que 
sejam designado uma data para que a prestadora de serviços Coelba , realize uma visita técnica no 
Residencial Josefino Teixeira 1 e II- Vila Matias, no Munícipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

O atendimento da presente indicação, faz-se necessário para a designação de profissionais,com intituto 
de verificar as reivindicações dos moradores desta localidade. 

Após uma visita no residencial,realizada na data de 01 de Setembro de 2021,acompanhei de perto as 
reivindicações aprotandas,na ocasião foi assinado um abaixo-assinado,pelo os moradores,conforme em anexo. 

Sala das Sessões, em 14 de Setembro de 2021. 

adt. sLt. 
Uelington da Silva 

- Vereador — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 
Estado da Bahia 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  222 	/ 2021. 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica ao Exmo. Sr. Prefeito municipal — Luiz de Deus, juntamente com o 
coordenador de atendimento ao cliente da Coelba, Sr. Francisco de Assis Brasileiro, para que 
sejam designado uma data para que a prestadora de serviços coelba, realize uma visita técnica no 
Bairro: Prainha do Candeeiro-BTN, no Municipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

O atendimento da presente indicação, faz-se necessário para a designação de profissionais,com infinito 
de verificar as reivindicações dos moradores desta localidade. 

Após uma visita no residencial,realizada na data de 05 de Setembro de 2021,acompanhei de perto as 
reivindicações aprotandas,na ocasião foi assinado um abaixo-assinado,pelo os moradores,conforme em anexo. 

Sala das Sessões, em 14 de Setembro de 2021. 

(list %SL% 
Uelington da Silva 

- Vereador — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 
Estado da Bahia 
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Secreado rthlnlstrativa 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  223 	/ 2021. 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica ao Exmo. Sr. Prefeito municipal — Luiz de Deus, juntamente com a Secretária 
de Educação, Ilma. Sr. Elza de Brito Alves Teixeira, para que sejam observando a falta de 
transporte Escolar para os alunos do Residencial Josefino Teixeira I e II -Vila Matias,no 
Municipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

O atendimento da presente indicação, faz-se necessário, para acabar com a preocupação dos pais com 
relação a falta de acesso na educação de seus filhos,pois estão afastando da sala aula,por falta de transporte 
escolar,o vereador que o presente subscreve,estever em visita no residencial,no dia 01 de Setembro de 2021,que 
na ocasião foi assinado um abaixo-assinado,pelo os moradores,conforme em anexo. 

Sala das Sessões, em 14 de Setembro de 2021. 

adt- alt Si 6t, 
Uelington da Silva 

- Vereador — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 	224  / 2021. 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica ao Exmo. Sr. Prefeito municipal — Luiz de Deus, juntamente com a Secretária 
de Educação, Ilma. Sr. Elza de Brito Alves Teixeira, para que sejam observando a falta de 
transporte Escolar para os alunos do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, no Municipio de 
Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

O atendimento da presente indicação, faz-se necessário, para acabar com a preocupação dos pais com 
relação a falta de acesso na educação de seus filhos,pois estão afastando da sala aula,por falta de transporte 
escolar. 
o vereador que o presente subscreve,no dia 05 de Setembro de 2021, recebeu no seu gabinete, alunos que estão 
preocupado com a falta de tranpsorte escolar, aguardamos ansiosamente resposta da secretaria de educação do 
município,na ocasião foi assinado um abaixo-assinado,pelo os alunos,conforme em anexo. 

Sala das Sessões, em 14 de Setembro de 2021. 

aist 4LLt 
Uelington da Silva 

- Vereador — 
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