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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS :) 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  228  / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Renato — Atlântico Transportes, solicitando a criação de uma 
linha de transporte para atender os alunos do IFBA Bairro Chesf, bem como, os alunos do Polo 
Univasf Bairro Sal Torrado no Municipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos estudantes .ins instituições acima 
mencionadas. Diante disso, requer que sejam empreendidos todos os esforços para viabilizar o 
atendimento da presente indicação, tendo em vista, a relevância social da Polícia Militar em nosso 
Municipio. 

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°._229 	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. Zorobabel Paiva - EMBASA, requerendo a 
instalação de uma caixa d'água para atender a população do Bairro Marina França no Municipio de Paulo 
Afonso BA em caráter de urgência. 

Justificativa 

A requerida solicitação trará mais qualidade de vida para todos daquela localidade, devido a o crescimento 
populacional do bairro, consequentemente o crescimento da demanda está ocasionando a falha na prestação 
de serviço da população gerando transtornos no abastecimento do fornecimento de água. 

Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  230 / 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 Enno. Sr. Prefeito Municipal -Luiz Barbosa de 
Deus, solicitando uma sede do Conselho Tutelar para o Bairro BTN. 

Justificativa 

A requerida solicitação trará mais qualidade de vida para todos daquela localidade. 

Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO APONS 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°.  234  / 2022. 

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 a 
EMBASA, COELBA e SEDES solicitando um feirão de negociação entre os órgãos para atender o 
Bairro Benone Rezende no Munícipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos moradores C. Bairro, que anseiam 
por uma negociação justa. Diante disso, requer que sejam empreendidos todos os esforços para 
viabilizar o atendimento da presente indicação. 

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2022. 
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