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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Exato. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  259 	/ 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 Ilmo. Sr. 
Jardison Campos Torres Secretário municipal de Agricultura e Aquicultura, para que sejam 
designado uma equipe de funcionários para realizar uma limpeza de Barragens no Povoado 
Caiçara I e II, 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. 

Sala das Sessões, em 07 de Outubro de 2021. 

a/At-- 4 sLLt 
Uelington da Silva 

- Vereador — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PA O AFONSO 
Estado da Bahi 

Gabinete do Vereador Keko do Benone 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  260  / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Luiz Barbosa de Deus - Prefeito Municipal, juntamente com a 
Exma. Sra. Cintia Rosena — Secretária de Desenvolvimento Social, solicitando o aumento do 
horário de atendimento na hora do almoço no Restaurante Popular para as 13h00 no Munícipio de 
Paulo Afonso. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos usuários do Restaurante Popular, 
bem como, de funcionários de pequenas empresas e pequenos comerciantes, tendo em vista que 
muitas vezes largam das empresas as 11h00 e 12h00, e quando se deslocam até o restaurante, se 
deparam com o mesmo fechado. Diante disso, requer providências no sentido de viabilizar o 
atendimento da presente indicação. 

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2021. 

elington da Silva 
Keko do Benone 

- Vereador— 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Keko do Benone 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  261  / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Luiz Barbosa de Deus - Prefeito Municipal, solicitando a 
aquisição e consequentemente a doação para a Polícia Militar da Bahia, mais precisamente para o 
comando do 200  Batalhão de Polícia Militar, de três mastros para colocar bandeiras, Municipio de 
Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos da categoria, no qual, os mastros serão 
utilizados para portar bandeiras e realização de eventos e objetivos sociais. Diante disso, requer que 
sejam empreendidos todos os esforços para viabilizar o atendimento da presente indicação, tendo em 
vista, a relevância social da Polícia Militar em nosso Muni cipio. 

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2021. 

elington da Si 
Keko do Benone 

- Vereador — 
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