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CÂMARA MUNICIPAL DE PA O AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  33  / 2021 

Na forma regimental, após ouvido o douto plenário desta casa de Leis, que seja 

oficializado ao limo Sr. Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral da SUDEB — 

Superintendência de Desportos Estado da Bahia, SOLICITANDO REFORMA GERAL 

DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) NO BAIRRO 

TANCREDO NEVES II. 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente indicação tendo em vista que o Centro Social Urbano é 

um local bastante utilizado de grande importância para todos, pois é o único local para 

os desportistas da área de abrangência do centro em referência. Na atualidade, 

encontram-se sem um espaço adequado para as práticas esportivas, especificamente 

futebol de campo, sendo assim, precisa de uma reforma geral e manutenção em 

caráter emergencial, como a construção de um campo de futebol Society com grama 

sintética, uma área de lazer, quiosques, vestiários e reforma dos banheiros, pois estão 

sem condições de uso, bem como verificar a iluminação do local, de uma forma geral o 

mesmo está bastante danificado. Pelos motivos acima expressos, julga-se oportuno o 

atendimento da presente indicação. 

Sala das Sessões em 15 de março de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULP AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  44  / 2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 

demais formalidades regimentais, indica, ao Exmo. Mário Sílvio Mendes Negromonte 

Júnior - Deputado Federal pelo Estado da Bahia, solicitando que o mesmo venha 

intermediar iunto a CODEVASF a respeito da reativação da adutora do Povoado 

Xinqózinho que abastece os Povoados: Salobro, Tabuleirinho, Sitio do Tará.  

Outrossim, cumpre-me informa-lhe, que há anos vimos denunciando essa 

situação naquela região, devido os transtornos vividos por aqueles que residem nesses 

Povoados e, que convivem diariamente com a falta de água. Agradeço a atenção e 

providências. 

Sala das Sessões em 24 de março de 2021. 

Gilmár 	oares Silva 
(Gilm io Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 45  / 2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 

demais formalidades regimentais, indica, ao Exmo. João Carlos Bacelar Batista - 

Deputado Federal pelo Estado da Bahia, solicitando que o mesmo venha intermediar 

¡unto a CODEVASF a respeito da reativacão da adutora do Povoado Xinqózinho que 

abastece os Povoados: Salobro, Tabuleirinho, Sitio do Tará.  

Outrossim, cumpre-me informa-lhe, que há anos vimos denunciando essa 

situação naquela região, devido os transtornos vividos por aqueles que residem nesses 

Povoados e, que convivem diariamente com a falta de água. Agradeço a atenção e 

providências. 

Sala das Sessões em 24 de março de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 1 AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  46  2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 

demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Bruno Cardoso Gonçalves da Rocha 

— CODEVASF — Paulo Afonso, solicitando um estudo de viabilidade à respeito da 

reativação da adutora do Povoado Xinqózinho que abastece os Povoados: Salobro,  

Tabuleirinho, Sitio do Tará.  

Outrossim, cumpre-me informa-lhe, que há anos vimos denunciando essa 

situação naquela região, devido os transtornos vividos por aqueles que residem nesses 

Povoados e, que convivem diariamente com a falta de água. Agradeço a atenção e 

providências. 

Sala das Sessões em 24 de março de 2021. 

Gilmár 	oares Silva 
(Gilm lo Marinho) 

- Vereador - 
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