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PRESID 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  07 	/ 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, requerendo a organização de um ponto 
fixo de carga e descarga, na ma: são francisco ,centro, CEP : 48.601 —270, no Município de Paulo 
Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA 

A Implantação de um ponto fixo para carga e descarga visa organizar o estacionamento público e o 
fluxo de veículos, permitindo maior fluidez do trânsito para que não seja atrapalhado por veículos 
rodando de forma extremamente lenta e continua a procura de vagas de estacionamento, e 
democratizar o uso do espaço público, promover o aumento da oferta de vagas para estacionamento, 
gerar rotatividade nas vagas, melhorar a acessibilidade das pessoas a área central dinamizando o 
comércio reduzindo o número de pequenos acidentes nas vias públicas, beneficiando usuários, 
comerciantes, assim aprimorando a prestação de um serviço público. 

Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 1 'SO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  15 	/ 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, requerendo a analise 
de aumento salarial para a classe de vigilantes do Municipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos servidores municipais da vigilância, 
diante disso, requer que sejam empreendidos todos os esforços para viabilizar o atendimento da 
presente indicação. 

Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 1 NSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  16 	/ 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, requerendo apoio à 
população atingida pela forte chuva ocorrida no dia 28/01/2022 no Municipio de Paulo Afonso 
Bahia. 

Jralficativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos moradores, a presente indicação se 
faz necessária, para que sejam adotadas todas as medidas de limpeza, ajuda com cestas básicas e em 
algumas residências apoio com materiais de construção para reconstruir residências que chegaram a 
desabar no municipio, diante disso, requer que sejam empreendidos todos os esforços para viabilizar 
o ntandimento da presente indicação. 

Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2022. 
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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°.  18 	/ 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, requerendo uma visita técnica do 
Secretário de Saúde a Pousada de Recife, utilizada pelos pacientes do Município de Paulo Afonso-
BA. 

JUSTIFICATIVA 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos pacientes de Paulo Afonso, que 
relatam não ter acesso a alimentação. Certo de contar com o apoio e pronto atendimento de Vossa 
Excelência renovo os votos de estima e elevada consideração. 

Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF SO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  19  /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, requerendo a instalação de brinquedos e 
maquinas adaptados para a prática de esportes por deficientes fisicos nas praças do Município de 
Paulo Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos portadores de necessidades especiais 
de Paulo Afonso, que anseiam ter acesso a prática de esportes. Certo de contar com o apoio e pronto 
atendimento de Vossa Excelência renovo os votos de estima e elevada consideração. 

Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2022. 

elington da Silva 
Keko do Benone 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 1 NSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  31 
	

/ 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 
ten. Cel. PM Gabriel Manuel da Silva Neto, estudar a possibilidade de ativa o imóvel que servia 
de apoio para os cantores na Praça Padre Lourenço, localizada no Bairro Tancredo Neves II, 
como um canto de apoio para policiamento, no Município de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

O pedido se deve ao fato das diversas reclamações realizadas pelos comerciantes, onde relatam uma 
crescente incidência de roubos e furtos, há necessidade do policiamento mais intensivo, para tentar 
inibir ação de furtos de marginais que transitam pelo espaço público, trazendo mais segurança aos 
cidadãos que vão fazer comprar ou simplesmente passear. Além de coibir a ação de marginais nas 
vias públicas, o policiamento servirá também para impedir que desordens venham a acontecer. 

Sala das Sessões, em 16 de Fevereiro de 2022 
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