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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°. 	289  / 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 
realização de uma obra de melhoramento das instalações da Guarda Civil Municipal, bem como, que 
seja feita a reforma da fachada da sede, Municipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos da categoria, no qual, anseiam por 
melhores condições de trabalho e segurança. Diante disso, requer que sejam empreendidos todos os 
esforços para viabilizar o atendimento da presente indicação, tendo em vista, a relevância social da 
Guarda Município em nosso Município. 

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°. 	292  / 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 os 
Secretários Nino Rangel e Jânio Soares, solicitando a inclusão do Grupo Os Cangaceiros de Paulo 
Afonso, nos próximos eventos realizados pelas Secretarias de Cultura e Turismo, Munícipio de 
Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos associados, que após o período de 
pandemia, anseiam por voltar as mas para levar alegria. Diante disso, requer que sejam 
empreendidos todos os esforços para viabilizar o atendimento da presente indicação. 

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  294 	/ 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 
construção de quiosques e a destinação através do devido processo legal para pequenos 
comerciantes, do Munícipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos de moradores de Paulo Afonso, que 
anseiam por locais dignos para vender seus produtos e mercadorias, diante disso, requer que sejam 
empreendidos todos os esforços para construir quiosques no Balneário e no Belvedere, bem como, 
em todos os pontos turísticos que houver a possibilidade. Feito isso, que seja destinado através do 
devido processo legal para pequenos comerciantes do munícipio, gerando assim consequentemente 
emprego e renda. 

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  295  / 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 
destinação de um lugar seguro para alguns praticantes da arte de empinar moto possam ficar em 
segurança no Municipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos de motociclistas de Paulo Afonso, que 
anseiam por um local voltado para que possam praticar a arte do grau, sem colocar a vida de 
pedestres em risco. 

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  301 
	

/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 
realização de uma obra de rede de esgoto sanitário e calçamento da Rua Pedra Cumprida, Bairro 
Barroca, Municipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos de moradores da localidade. Diante 
disso, requer que sejam empreendidos todos os esforços para viabilizar o atendimento da presente 
indicação, tendo em vista, tratar-se de saúde pública e melhora da qualidade de vida da população. 

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  302 	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 o 
Exmo. Sr. Nino Rangel — Secretário de Turismo requerendo a realização de um cadastramento de 
vendedores de artesanato, ambulantes e pequenos comerciantes e consequentemente a inclusão 
desses profissionais nos próximos eventos da (SETIC), no Munícipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos de pequenos comerciantes do munícipio 
de Paulo Afonso. Diante disso, requer que sejam empreendidos todos os esforços para viabilizar o 
atendimento da presente indicação, tendo em vista, tratar-se de geração de emprego e renda. 

Sala das Sessões, em 02 de novembro de 2021. 
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