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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo itfonso 

INDICAÇÃO N°.  87 	/ 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 
limo Sr. Francisco Alves de Araújo - Secretário de Infraestrutura, reiterando solicitação de a 
construção de um calçamento, com posterior pavimentação asfáltica e passagem molhada para o 
Benone Rezende até o Povoado Vila Matias, no Município de Paulo Afonso 13A. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é oriunda de pedidos dos moradores da localidade. Diante disso, 
requer providências e que sejam empreendidos todos os esforços para viabilizar o atendimento da 
presente indicação. 

Sala das Sessões, em 14 de Março de 2022. 

Uelington da Silva 
Keko do Benone 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

ete do ieado Keko tgr~ 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 	88  / 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 
diretor da Embasa , Sr. Zorobabel Paiva , para que estude uma possibilidade de baixa a Taxa de 
Esgoto de 80 % para 40 %, no Município de Paulo Afonso BA. 

Justificativa 

A presente indicação destaca, ainda, o alto índice de pessoas que vivem com poucos recursos 
financeiros: "Alguns em estado de vulnerabilidade social acima da média nacional". O objetivo da 
proposta, segundo ele, é reduzir o valor da taxa de esgoto em relação à de água, "para tornar mais 
justa a cobrança pelo fornecimento destes serviços à população 

Sala das Sessões, em 14 de Março de 2022. 

(vit e4_ 5a_ et 
Uelington da Silva 
Keko do Benone 

- Vereador — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  96 	/ 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Rui Costa — Governador da Bahia, juntamente com a limo (a) 
Sr. (a) Adélia Pinheiro — Secretaria de Saúde do Estado da Sabia, para Luc seja realizado um 
mutirão de cirurgia para pessoas que sofrem com pterígio, no Município ue Paulo Afonso BA. 

Justificativa 

Tal medida, faz-se necessário para atender a população de Paulo Afonso, que sofrem por 
complicações oriundas de pterígio. 

Sala das Sessões, em 16 de Março de 2022. 

adit aStict 
Uelington da Silva 
Keko do Benone 

- Vereador — 
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