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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 311 12021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Excelentíssimo 
Senhor LUIS MAUR(C10 BACELLAR BATISTA — (Secretário de Turismo do 

Estado da Bahia) solicitando: 
UMA VIATURA DESTINADA AO 200  

BATALHÃO DE POLICIA MILITAR PARA SER UTILIZADA NO PÓLO 

TURÍSTICO DA CIDADE DE PAULO AFONSO/BA, 
Uma vez que a cidade é 

sede da zona turística lagos e cânions do Rio São Francisco necessitando 
desta forma do referido veículo para prestar o serviço de segurança pública das 

pessoas que visitam a zona turística em apreço. 

JUSTIFICATIVA: 

Inicialmente, enaltecemos o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência à 

frente dessa importante secretaria, ao tempo em que agradecemos a acolhida 

que tivemos na Conferência de Retomada do Turismo Baiano ocorrido em 

27/09/2021 aonde este parlamentar prestigiou o evento representando a cidade 

de Paulo Afonso/BA. 

Salienta-se que o retorno do voo para a cidade ora em referência, através das 

azul linhas aéreas está previsto para o mês de dezembro do ano em curso, 

sendo que tal providência movimentará o turismo local atraindo um número 

considerável de turistas que irão circular em nossa cidade. 
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Nesse sentido, e em razão da movimentação turística que irá ocorrer na cidade 

é que solicitamos de Vossa Excelência uma viatura destinada ao 20
0  Batalhão 

de Polícia Militar no sentido de que seja utilizada em policiamento ostensivo 

nas áreas de contemplação turística do Município aqui em apreço. 

Atenciosamente; 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2021. 

Gilmári Soares Silva 
(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  312  / 2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Excelentíssimo 
Senhor RUI COSTA DOS SANTOS - (Governador do Estado da Bahia) 

solicitando: UMA VIATURA DESTINADA AO 200  BATALHÃO DE POLICIA 
MILITAR PARA SER UTILIZADA NO PÓLO TURÍSTICO DA CIDADE DE 
PAULO AFONSO/BA, Uma vez que a cidade é sede da zona turística lagos e 
cânions do Rio São Francisco necessitando desta forma do referido veículo 
para prestar o serviço de segurança pública das pessoas que visitam a zona 

turística em apreço. 

JUSTIFICATIVA: 

Inicialmente, temos que vossa excelência, sensível com os efeitos causados 

pela covid-19 que afetou consideravelmente a economia do nosso Estado 

autorizou a retomada do turismo por toda a Bahia, dando inicio as atividades 

através da Conferência de Retomada do Turismo Baiano ocorrido em 

27/09/2021 aonde este parlamentar prestigiou o evento representando a cidade 

de Paulo Afonso/BA. 

Salienta-se que de acordo com a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, o 

retorno do voo para a cidade ora em referência, através da azul linhas aéreas 

está previsto para o mês de dezembro do ano em curso, sendo que tal 

providência movimentará o turismo local atraindo um número considerável de 

turistas que irão circular em nossa cidade. 
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Nesse sentido, e em razão da movimentação turística que irá ocorrer na cidade 

é que solicitamos de Vossa Excelência uma viatura destinada ao 200  Batalhão 

de Polícia Militar no sentido de que seja utilizada em policiamento ostensivo 

nas áreas de contemplação turística do Município aqui em apreço. 

Atenciosamente; 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2021. 

dar 

Gilmárinoares Silva 
(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  313  / 2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Excelentíssimo 
Senhor JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA (Deputado Federal pelo Estado 
da Bahia) solicitando: UMA VIATURA DESTINADA AO 200  BATALHÃO DE 
POLICIA MILITAR PARA SER UTILIZADA NO PÓLO TURÍSTICO DA 
CIDADE DE PAULO AFONSO/BA, Uma vez que a cidade é sede da zona 
turística lagos e cânions do Rio São Francisco necessitando desta forma do 
referido veículo para prestar o serviço de segurança pública das pessoas que 
visitam a zona turística em apreço. 

JUSTIFICATIVA: 

Inicialmente, enaltecemos o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência à 

frente dessa importante secretaria, ao tempo em que agradecemos a acolhida 

que tivemos na Conferência de Retomada do Turismo Baiano ocorrido em 

27/09/2021 aonde este parlamentar prestigiou o evento representando a cidade 

de Paulo Afonso/BA. 

Salienta-se que o retorno do voo para a cidade ora em referência, através das 

azul linhas aéreas está previsto para o mês de dezembro do ano em curso, 

sendo que tal providência movimentará o turismo local atraindo um número 

considerável de turistas que irão circular em nossa cidade. 



Nesse sentido, e em razão da movimentação turística que irá ocorrer na cidade 

é que solicitamos de Vossa Excelência uma viatura destinada ao 200  Batalhão 

de Polícia Militar no sentido de que seja utilizada em policiamento ostensivo 

nas áreas de contemplação turística do Município aqui em apreço. 

Atenciosamente; 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2021. 

Iirdtà  lornrin 

GilmáriFSoares Silva 
(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  322   / 2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, indica, ao senhor Secretário Municipal de 
Administração - Cleston Andrade Cavalcante,  SOLICITANDO O ESTUDO DE 
VIABILIDADE PARA A CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA; uma vez que o referido órgão contribuirá de forma significativa para 
a melhoria da Segurança Pública do Município. 

JUSTIFICATIVA: 

Inicialmente, se faz necessário enfatizar que na atualidade, a cidade de Paulo 
Afonso, sofre com os altos índices de criminalidade, em especial, na zona 
urbana de nossa cidade, e por conseguinte, é inevitável que se construa uma 
cultura de paz no Município através da implantação de políticas públicas 
voltadas para este mister. 

Salienta-se que diariamente, recebemos notícias através da imprensa local, 
bem como, em nosso gabinete por intermédio dos nossos munícipes das 
diversas modalidades criminosas ocorridas na cidade, perpetradas por 
indivíduos que insistem em viver às margens da criminalidade e por 
conseguinte, tais notícias evidenciam um clima desesperador em nossa cidade. 

Por conta disso, nós, enquanto Vereadores integrantes desta casa legislativa, 
amplamente fundamentados na Lei orgânica Municipal, precisamos sugerir 
regras e normas, no sentido de atender aos anseios da sociedade que clama 
por justiça social e melhorias no aparato de Segurança Pública. 
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Dessarte, o presente requerimento, ora apresentado, propõe a criação da  

Secretaria de Segurança Pública,.  que trará subsídios para o combate efetivo 
as diversas modalidades criminosas que assolam a cidade, bem como, 
resgatarão o sentimento de paz no seio de nossa comunidade. 

Nesse sentido, temos que, com a criação da secretaria em comento, o 
Município poderá captar recursos Estadual e Federal, bem como, em discussão 
com a sociedade, órgãos e instituições responsáveis, confeccionar o Plano 
Municipal de Segurança Pública que servirá como base para os 
encaminhamentos de melhorias ao tema proposto. 

Ressalta-se por oportuno, que o Poder Público Municipal, jamais, poderá se 
eximir da responsabilidade de minimizar os efeitos do clima de insegurança 
que tanto assusta a sociedade local, sendo a criação da referida secretaria 
uma medida a ser tomada urgentemente pelo Prefeito da cidade, caso não o 
faça, presenciará o aumento dos índices de violência causando medo, e 
afugentando o empresariado local, e ainda, dificultar a atração de grandes 
investimentos para a cidade pelo fato de não haver um plano estratégico 

voltado para a Segurança Pública local. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público Municipal, que observe as 

demandas importantes e necessárias solicitadas pela sociedade, ao passo em 

que, pede DEFERIMENTO URGENTE, ao pleito dos munícipes castigados 

com a ausência de investimentos em Segurança Pública na cidade. 

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2021. 

GilmáriciSoares Silva 
(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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