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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°. 	134   / 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 
Imo Sr. Francisco Brasileiro — Diretor da Coelha, ver a viabilidade de retirar um poste de 
iluminação pública na Rua: Santa Barbará , Bairro : Barroca, Munir',  io de Paulo Afonso 
Bahia. 

Justificativa 

o vereador que o presente subscreve,no dia 05 de Abril de 2022, recebeu no seu gabinete, os 
moradores estão solicitando a retirada do Poste de Iluminação, aguardamos ansiosamente a 
resposta,na ocasião foi assinado um abaixo-assinado,pelo moradores,conforme em anexo. 

Diante do exposto, solicito com urgência a realização dos serviços solicitado: 

Sala das Sessões, em 11 de Abril de 2022. 

det _c-Sa- et 
Uelington da Silva 
Keko do Benone 

- Vereador — 

ATESTO 0 RECEBNENTO PROT. 
\ EM Lal_9_5--de 20a 

gr 



e• 	• _ 	_ 	_ - 4- - 

. • 	I a. • 	;nuas*. ••••••••••.r i,•4425•101,1,41ÉSIML.2- 
iit•41•Al.:34•4‘L I 44' i0/419249 * *h*" "" 	&MU4‘t aMa1 

a I,  aar- 
494 fle asielLinkj iet r41. 	 • um. tw ~na In ~és 

41•011 •941,9 	
011. ni s.l. a • taitiallaCcal_te 

à n•s•••  
— - 	; - 

•••L 

r 

4" ;  

_ 
- 	to. 

4 wer-n,-4.4...., -4.!  4.- 	---_ 
"'''or 	i 	- 

— "4-4'; 



4 

r 	4-.4men 

r„ 	kia- 

4 

. 	_ _ 

r- 

- 

— a4. L-- --I—L-L‘Licoaies- 	 _ . 	
rara 

J. .1 J.,~;..51! 	- - 

- _ _ 
 

atesánailint,_ 



., WVADOIAINAsEsskorra-

zr;caS,1041PIORS,S=2. 

oTOS 

MESA DA C.tá  asi o 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  135 	/ 2022. 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem de forma regimental requerer a 
Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal -Luiz Barbosa de 
Deus, juntamente com o Exmo. Sr. Secretário Municipal de Administração do BTN — Luiz 
Humberto Barreto Faria , solicitando que destine profissionais com objetivo de construir dois 
quebra-mola, na Terceira Travessa da Rua : Padre Lourenço no Bairro Tancredo Neves II, no 
Município de Paulo Afonso-BA. 

Justificativa 

O atendimento da presente indicação, faz-se necessário pois nesse referido endereço o fluxo de veículos 
é grande,e na maioria das vezes eles passam pela rua e alta velocidade. 

Sala das Sessões, em 11 de Abril de 2022. 
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Uelington da Silva 
- Vereador — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  138 / 2022. 

O vereador abaixo subscrito vem, na forma regimental previstos nos artigos 104 e 125, 
apresentar INDICAÇÃO ao Exmo. Sr. Rui Costa, Governador do Estado da Bahia, juntamente 
com o Il.mo. Sr. Ricardo César Mandarino, Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, 
reiterando a refonna da Delegacia Territorial de Policia Civil do Munícipio de Paulo Afonso. 

Justificativa 

O atendimento da presente indicação, faz-se necessário para trazer mais conforto aos servidores, e 
atender a principios contitucionais entre eles a dignidade humana. 

Ocorre que a referida delegacia, se encontra com diversas salas em condições precárias, que além de expor 
detentos a doenças, também coloca em risco a vida dos servidores da unidade. 

Após visita técnica na condição de Presidente da Comissão de Direitos Humanos, realizada na data de 10 de 
agosto de 2021, acompanhei de perto as necessidades da unidade, conforme imagens em anexo. 

Diante disso, necessário se faz uma intervenção urgente do Estado, para que empreenda todas as ações para 
realização da reforma, adotando todas as medidas que se fizerem necessárias. 

Por todo o exposto, solicito providencias e aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 06 de abril de 2022. 

adia 
Uelington da Silva 

- Vereador — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  139  / 2022. 

O vereador abaixo subscrito vem, na forma regimental previstos nos artigos 104 e 125, 
apresentar INDICAÇÃO ao Exmo. Sr. Luiz de Deus - Prefeito, requerendo o aumento de leitos 
psiquiátricos no munícipio de Paulo Afonso BA. 

Justificativa 

O atendimento da presente indicação, faz-se necessário para atender a população de Paulo Afonso, 
proporcionando melhora da qualidade de vida. 

Por todo o exposto, solicito providencias. 

Sala das Sessões, em 04 de abril de 2022. 

(veda 	dit 
Uelington da Silva 

- Vereador — 
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