
PR 

APROVADO (A) NA SESSÃO N°  c=2/0 63  
DE 2115.1 AfORIMajjá 

VOTOS CONTPA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

140 INDICAÇÃO N°. 	 / 2022. 

O vereador abaixo subscrito vem, na forma regimental , apresentar INDICAÇÃO ao Exmo. Sr. Luiz de 
Deus - Prefeito, com objetivo de reajuste salarial dos Servidores Público Municipal na Lotação 
NECROPSISTA, no municipio de Paulo Afonso BA. 

Justificativa 

a presente indicação, haja vista que o Funcionalismo Público Municipal, necessita ter reajustado seus 
salários, pois com o reajuste do salário mínimo, todos os itens de primeira necessidade, também tiveram 
seus preços majorados, e com isso o salário de nossos servidores, se não forem reajustados, ficaram 
defasados 

Por todo o exposto, solicito providencias. 

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2022. 

atjt 	5:1-,01 
Uelington da Silva 

- Vereador — 
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DE3214 051 caCil 1 Bani me 
VOTOS CO,,,RW, 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Balda 

Wit"1111111N~I 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 1 41 	2022. 

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 a Secretária 
de Educação, Ilma. Sr. Elza de Brito Alves Teixeira, estudar uma possibilidade de destinar uma 
rotação de Transporte Escolar para os alunos do Bairro: Sargento Jaime / BTN , no Munícipio de 
Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

O atendimento da presente indicação, faz-se necessário, para acabar com a preocupação dos pais com 
relação a falta de acesso na educação de seus filhos,pois estão afastando da sala aula,por falta de transporte 
escolar. 
o vereador que o presente subscreve,no dia 05 de Abril de 2022, recebeu no seu gabinete, os pais estão 
preocupado com a falta de tranpsorte escolar, aguardamos ansiosamente resposta da secretaria de educação do 
municipio,na ocasião foi assinado um abaixo-assinado,pelo os pais dos alunos,conforme em anexo. 

Sala das Sessões, em 11 de Abril de 2022. 

adk,st 	sfrtot 
Uelington da Silva 

- Vereador — 
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