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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 155/ 2022. 

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 

dispensadas as demais formalidades regimentais, INDICA,ao Exmo. Sr. 

Governador do Estado da Bahia- Rui Costa dos Santos e ao, Ilmo. Sr. 

Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia - Marcas Banido Foltz 

Cavalcante, requeiro a instalação de placas de sinalização nas Rodovias em 

prol do ciclista. Considerando; 

Que a prática de esporte é sinônimo de saúde e o ciclismo cresceu muito 

nos últimos anos com a prática do esporte nas estradas rurais e nas rodovias 

onde buscam o contato com a natureza. Porém sabemos os riscos e com caso 

de vitima fatal. Assim, visando maior segurança ao ciclistas e condutores de 

veículos automotivos ,requeiro que seja instalada essas placas educativas no 

entorno das rodovias, a fim de oferecer mais segurança e tranquilidade às 

centenas de pessoas que praticam o ciclismo em nosso município, 

principalmente com frases no sentido de: "Cuidado ciclista ao longo da rodovia", 

orientando os motoristas para que se atentem aos ciclistas e desta forma todos 

se respeitem e evitem acidentes. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 03 de maio de 2022. 

Evanilda Go alve de Oliveira 
-Ve 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  156  /2022 

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 

dispensadas as demais formalidades regimentais, INDICA, ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal — Luiz Barbosa de Deus e ao limo Sr. Secretário Municipal de Meio 

Ambiente — Ivaldo Sales Nascimento Júnior, que adotem providências contra o 

desmatamento inadequado de espécies nativas em nosso município. 

Conforme as denúncias de munícipes são diversas os casos de 

supressão inadequada da vegetação em nossa cidade, os casos podem ser observados 

com maior frequência nas áreas do bairro Fazenda CHESF e também nos arredores do 

campus sede da UNIVASF. 

Ainda conforme os relatos, constantemente são notadas pessoas 

manipulando motosserras, cortando árvores e arbustos para obter lenha (conforme 

anexos a seguir), que posteriormente são comercializadas com diversos 

empreendimentos (restaurantes, pizzarias.. ). 

Anexo 1 — Desmatamento denunciado por munícipes, a esquerda, lenhr-s cortadas e 
.....separadas-para-transp e. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Anexo II — Vegetação desmaiada para posterior comercialização da lenha. 

Anexo III — Vegetação desmaiada.  



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Tais fatos são presenciados ao final da tarde, á noite (com maior 

frequência) e aos finais de semana. 

Diante do exposto, conto com o empenho e esforços de vossas partes 

para que seja sanada essa problemática para que assim possamos preservar as 

espécies nativas e manter a arborização natural em nossa cidade. 

Sala das Sessões em 03 de maio de 2022. 

Evan •a G•nçalve-Ws iveira 
-V-a ra 
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