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MESA DA C 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 166 / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Excelentíssimo 
Senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO - (Presidente da República Federativa 
do Brasil) solicitando: A INTEGRAÇÃO DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL 
AO (CICOM) CENTRO INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES NA CIDADE DE 
PAULO AFONSO/BA pelas justificativas a seguir alinhavadas. 

JUSTIFICATIVA: 

O Centro Integrado de Comunicações (CICOM), foi concebido em nosso 

Estado, pelo Governo da Bahia e inaugurado na cidade de Paulo Afonso em 15 

de Agosto de 2014, o referido centro integra as forças de segurança pública tal 

como, a Polícia Militar da Bahia, Polícia Civil da Bahia! Corpo de Bombeiros da 

Bahia e Departamento de Polícia Técnica. 

Salienta-se que o Centro que integra as forças policiais em apreço, atende a 

cidade de Paulo Afonso e a 10a Região Administrativa da Bahia entretanto, por 

conta de sua posição estratégica fazendo fronteira com os Estados de Sergipe, 

Alagoas e Pernambuco, pleiteia-se através do presente expediente, a inclusão 

da Policia Rodoviária Federal ao Centro de comunicações em referência. 



Sala das Sessões de Maio de 2022, 

arinho) 
eador - 

Ressalta-se por oportuno que a inclusão da Policia Rodoviária Federal ao 

Centro ora referenciado facilitará as ações de combate a criminalidade na 

malha de Rodovias Federais que cortam as cidades atendidas pelo Cicom, 

inclusive, essa parceria da Polícia Militar do Estado da Bahia em desfavor da 

criminalidade já ocorre necessitando portanto, que tais ações sejam 

desencadeadas através de informações conjuntas estas partidas do Centro 

aqui especificado. 

Outrossim, temos que a inclusão da Policia Rodoviária Federal ao Cicom não é 

algo mirabolante, sendo perfeitamente possível tal inclusão utilizando-se para 

este mister todos os componentes de comunicação no sentido de possibilitar 

maior eficiência no combate a criminalidade melhorando ainda mais o 

atendimento dos anseios da sociedade Baiana uma vez que o crime 

organizado vem se utilizando da comunicação para gerenciar a prática de atos 

ilícitos. 

Por outro vértice, reforçando o pleito aqui especificado, temos que o plano de 

sistema único de segurança pública sugere a integração das ações de 

segurança pública entre os governos Estadual, Federal e Municipal através da 

integração das forças de segurança bem como a formação, valorização 

profissional, modernização organizacional e implantação do sistema de gestão 

do conhecimento e de informações criminais tudo isso de forma integrada. 

estruturas físicas das unidades. 

Por tudo o quanto exposto, urgência e real necessidade devidamente 

apontadas, espera-se contar com a sensibilidade de Vossa Excelência em 

atender o pleito da sociedade Paulo Afonsino. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 167 / 2022 

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: A INTEGRAÇÃO DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL AO 
(CICOM) CENTRO INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES NA CIDADE DE 
PAULO AFONSOÍBA pelas justificativas a seguir alinhavadas. 

JUSTIFICATIVA: 

O Centro Integrado de Comunicações (CICOM), foi concebido em nosso 

Estado, pelo Governo da Bahia e inaugurado na cidade de Paulo Afonso em 15 

de Agosto de 2014, o referido centro integra as forças de segurança pública tal 

como, a Polícia Militar da Bahia, Polícia Civil da Bahia, Corpo de Bombeiros da 

Bahia e Departamento de Polícia Técnica. 

Salienta-se que o Centro que integra as forças policiais em apreço, atende a 

cidade de Paulo Afonso e a 10° Região Administrativa da Bahia entretanto, por 

conta de sua posição estratégica fazendo fronteira com os Estados de Sergipe, 

Alagoas e Pernambuco, pleiteia-se através do presente expediente, a inclusão 

da Polícia Rodovia ia Federal ao Centro de comunicações em referência. 
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Ressalta-se por oportuno que a inclusão da Polícia Rodoviária Federal ao 

Centro ora ' referenciado facilitará as ações de combate a criminalidade na 

malha de Rodovias Federais que cortam as cidades atendidas pelo Cicom, 

inclusive, essa parceria da Policia Militar do Estado da Bahia em desfavor da 

criminalidade já ocorre necessitando portanto, que tais ações sejam 

desencadeadas através de informações conjuntas estas partidas do Centro 

aqui especificado. 

Outrossim, temos que a inclusão da Polícia Rodoviária Federal ao Cicom não é 

algo mirabolante, sendo perfeitamente possível tal inclusão utilizando-se para 

este mister todos os componentes de comunicação no sentido de possibilitar 

maior eficiência no combate a criminalidade melhorando ainda mais o 

atendimento dos anseios da sociedade Baiana uma vez que o crime 

organizado vem se utilizando da comunicação para gerenciar a prática de atos 

ilícitos. 

Por outro vértice, reforçando o pleito aqui especificado, temos que o plano de 

sistema único de segurança pública sugere a integração das ações de 

segurança pública entre os governos Estadual, Federal e Municipal através da 

integração das forças de segurança bem como a formação, valorização 

profissional, modernização organizacional e implantação do sistema de gestão 

do conhecimento e de informações criminais tudo isso de forma integrada. 

estruturas físicas das unidades. 

Por tudo o quanto exposto, urgência e real necessidade devidamente 

apontadas, espera-se contar com a sensibilidade de Vossa Excelência em 

atender o pleito da sociedade Paulo Afonsino. 

Sala das Sessões 4 de Maio de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU e -FONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 168 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Ilustríssimo 
Senhor VIRGÍLIO DE PAULA TOURINHO — ( Superintendente da Polida 
Rodoviária Federal na Bahia) solicitando: A INTEGRAÇÃO DA POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL AO (CICOM) CENTRO INTEGRADO DE 
COMUNICAÇÕES NA CIDADE DE PAULO AFONSO/BA pelas Justificativas a 

seguir alinhavadas. 

JUSTIFICATIVA: 

O Centro Integrado de Comunicações (CICOM), foi concebido em nosso 

Estado, pelo Governo da Bahia e inaugurado na cidade de Paulo Afonso em 15 

de Agosto de 2014, o referido centro Integra as forças de segurança pública tal 

como, a Polida Militar da Bania, Polícia Civil da Bahia, Corpo de Bombeiros da 

Bahia e Departamento de Policia Técnica. 

O Salienta-se que o Centro que Integra as forças policiais em apreço, atende a 

cidade de Paulo Afonso e a 10a Região Administrativa da Bahia entretanto, por 

conta de sua posição estratégica fazendo fronteira com os Estados de Sergipe, 
ir- 
o — Alagoas e Pernambuco, pleitela-se através do presente expediente, a Inclusão 

e-pj  da Policia Rodoviária Federal ao Centro de comunicações em referência. 



Ressalta-se por oportuno que a Inclusão da Policia Rodoviária Federal ao 

Centro ora referenciado facilitará as ações de combate a criminalidade na 

malha de Rodovias Federais que cortam as cidades atendidas pelo Clcom, 

Inclusive, essa parceria da Polícia Militar do Estado da Bahia em desfavor da 

criminalidade já ocorre necessitando portanto, que tais ações sejam 

desencadeadas através de informações conjuntas estas partidas do Centro 

aqui especificado. 

Outrossim, temos que a inclusão da Policia Rodoviária Federal ao Cicom não é 

algo mirabolante, sendo perfeitamente possível tal inclusão utilizando-se para 

este mister todos os componentes de comunicação no sentido de possibilitar 

maior eficiência no combate a criminalidade melhorando ainda mais o 

atendimento dos anseios da sociedade Baiana uma vez que o crime 

organizado vem se utilizando da comunicação para gerenciar a prática de atos 

ilícitos. 

Por outro vértice, reforçando o pleito aqui especificado, temos que o piano de 

sistema Único de segurança pública sugere a integração das ações de 

segurança pública entre os governos Estadual, Federal e Municipal através da 

Integração das forças de segurança bem como a formação, valorização 

profissional, modernização organizacional e implantação do sistema de gestão 

do conhecimento e de Informações criminais tudo isso de forma integrada, 

estruturas físicas das unidades. 

Por tudo o quanto exposto, urgência e real necessidade devidamente 

apontadas, espera-se contar com a sensibilidade de Vossa Excelência em 

atender o pleito da sociedade Paulo Afonslno, 

Sala das Sessões e • de Maio de 2022 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAI QÁFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 169 / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Excelentíssimo 
Senhor ANDERSON GUSTAVO TORRES — (Ministro da Justiça) solicitando: A 
INTEGRAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL AO (CICOM) CENTRO 
INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES NA CIDADE DE PAULO AFONSO/BA 
pelas justificativas a seguir alinhavadas. 

JUSTIFICATIVA: 

O Centro Integrado de Comunicações (CICOM), foi concebido em nosso 

Estado, pelo Governo da Bahia e inaugurado na cidade de Paulo Afonso em 15 

de Agosto de 2014, o referido centro integra as forças de segurança pública tal 

como, a Polícia Militar da Bahia, Polícia Civil da Bahia, Corpo de Bombeiros da 

Bahia e Departamento de Polícia Técnica. 

Salienta-se que o Centro que integra as forças policiais em apreço, atende a 

cidade de Paulo Afonso e a 10a Região Administrativa da Bahia entretanto, por 

conta de sua posição estratégica fazendo fronteira com os Estados de Sergipe, 

Alagoas e Pernambuco, pleiteia-se através do presente expediente, a inclusão 

da Polícia Rodoviária Federal ao Centro de comunicações em referência. 



Ressalta-se por oportuno que a inclusão da Polícia Rodoviária Federal ao 

Centro ora referenciado facilitará as ações de combate a criminalidade na 

malha de Rodovias Federais que cortam as cidades atendidas pelo Cicom, 

inclusive, essa parceria da Policia Militar do Estado da Bahia em desfavor da 

criminalidade já ocorre necessitando portanto, que tais ações sejam 

desencadeadas através de informações conjuntas estas partidas do Centro 

aqui especificado, 

Outrossim, temos que a inclusão da Polícia Rodoviária Federal ao Cicom não é 

algo mirabolante, sendo perfeitamente possível tal inclusão utilizando-se para 

este mister todos os componentes de comunicação no sentido de possibilitar 

maior eficiência no combate a criminalidade melhorando ainda mais o 

atendimento dos anseios da sociedade Baiana uma vez que o crime 

organizado vem se utilizando da comunicação para gerenciar a prática de atos 

ilícitos. 

Por outro vértice, reforçando o pleito aqui especificado, temos que o plano de 

sistema único de segurança pública sugere a integração das ações de 

segurança pública entre os governos Estadual, Federal e Municipal através da 

integração das forças de segurança bem como a formação, valorização 

profissional, modernização organizacional e implantação do sistema de gestão 

do conhecimento e de informações criminais tudo isso de forma integrada. 

estruturas físicas das unidades. 

Por tudo o quanto exposto, urgência e real necessidade devidamente 

apontadas, espera-se contar com a sensibilidade de Vossa Excelência em 

atender o pleito da sociedade Paulo Afonsino. 

Sala das Sessões a4 de Maio de 2022. 

( Gilm o arinho) 
reador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 170 / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Excelentíssimo 
Senhor RICARDO MANDARINO BARRETO — (Secretário de Segurança 
Pública do Estado da Bahia) solicitando: A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE 
COMUNICAÇÕES (CICOM) COM O SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DA 
POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA CIDADE DE PAULO AFONSO/BA 

JUSTIFICATIVA: 

O Centro Integrado de Comunicações (CICOM), foi concebido em nosso 

Estado, pelo Governo da Bahia e inaugurado na cidade de Paulo Afonso em 15 

de Agosto de 2014, o referido centro integra as forças de segurança pública tal 

como, a Polícia Militar da Bahia, Policia Civil da Bahia, Corpo de Bombeiros da 

Bahia e Departamento de Polícia Técnica. 

Salienta-se que o Centro que integra as forças policiais em apreço, atende a 

cidade de Paulo Afonso e a l0a  Região Administrativa da Bahia entretanto, por 

conta de sua posição estratégica fazendo fronteira com os Estados de Sergipe, 

Alagoas e Pernambuco, pleiteia-se através do presente expediente, a inclusão 

da Polícia Rodoviária Federal ao Centro de comunicações em referência. 



Ressalta-se por oportuno que a inclusão da Polícia Rodoviária Federal ao 

Centro ora referenciado facilitará as ações de combate a criminalidade na 

malha de Rodovias Federais que cortam as cidades atendidas pelo Cicom, 

inclusive, essa parceria da Polícia Militar do Estado da Bahia em desfavor da 

criminalidade já ocorre necessitando portanto, que tais ações sejam 

desencadeadas através de informações conjuntas estas partidas do Centro 

aqui especificado. 

Outrossim, temos que a inclusão da Polícia Rodoviária Federal ao Cicom não é 

algo mirabolante, sendo perfeitamente possível tal inclusão utilizando-se para 

este mister todos os componentes de comunicação no sentido de possibilitar 

maior eficiência no combate a criminalidade melhorando ainda mais o 

atendimento dos anseios da sociedade Baiana uma vez que o crime 

organizado vem se utilizando da comunicação para gerenciar a prática de atos 

ilícitos. 

Por outro vértice, reforçando o pleito aqui especificado, temos que o plano de 

sistema único de segurança pública sugere a integração das ações de 

segurança pública entre os governos Estadual, Federal e Municipal através da 

integração das forças de segurança bem como a formação, valorização 

profissional, modernização organizacional e implantação do sistema de gestão 

do conhecimento e de informações criminais tudo isso de forma integrada. 

estruturas físicas das unidades. 

Por tudo o quanto exposto, urgência e real necessidade devidamente 

apontadas, espera-se contar com a sensibilidade de Vossa Excelência em 

atender o pleito da sociedade Paulo Afonsino. 

Sala das Sessões 4 de Maio de 2022. 

( Gilm o arinho) 
eador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU 1 AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 171 1 2022 

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: ETILÔMETROS PARA SEREM UTILIZADOS EM OPERAÇÕES 

DO 200  BATALHÃO DE POLICIA MILITAR SEDIADO NA CIDADE DE PAULO 

AFONSO/BA.  

JUSTIFICATIVA: 

Inicialmente, temos que as ocorrências de trânsito envolvendo indivíduos que 

fazem uso de bebida alcoólica em nossa cidade aumentaram de forma 

considerável, inclusive envolvendo motociclistas alcoolizados. 

("À"TiiiVõfill-jt 
1 Ett4a 

--- 1 sern- 

Visando a necessidade de garantir a segurança e integridade da sociedade 

Paulo Afonsina, assim como, a redução dos índices dessa modalidade de 

ocorrência, solicitamos a Vossa Excelência atenção especial em destinar 

etilômetros a serem utilizados em operações na área de abrangência do 20° 

Batalhão de Policia Militar, com vistas ao controle das ocorrências envolvendo 

-motoristas-sob o efeito de álcool.  
O PF:C/T. NUDI 
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Sala das Sessões, 27 de Abril de 2022. 

( Gilm arinho) 
eador - 

Por tudo o quanto exposto, urgência e real necessidade devidamente 

apontadas, espera-se contar com a costumeira sensibilidade de Vossa 

Excelência em solucionar os problemas que assolam a sociedade Baiana, ao 

tempo em que pede deferimento para o pleito do povo Paulo Afonsino. 
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