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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 306  / 2022 
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas 

as demais formalidades regimentais, indica, ao IlustrIssimo Senhor AMAURI SOUZA 
LIMA (Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia). Solicitando. A 

IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NO KM 10 DA RODOVIA BR-
110, NO MUNICIPIO DE PAULO AFONSOIBA pelas razões e justifica° a a seguir 

expostas. 

JUSTIFICATIVA: 
A presente solicitação visa "provocar" o órgão competente no sentido de proceder com a 

construção de redutores de velocidade na BR-110, na altura do Povoado Baixa do Boi, este 

localizado no município de Paulo Afonso, Estado da Bahia. 

Impende destacar, que através de visita ao local, e ainda, conforme relato de comunitários que 

residem nas proximidades daquela via federal, o poder público necessita proceder com a 

construção de redutores de velocidade na rodovia federal, na altura do Povoado aqui 

apresentado, urna vez que as pessoas que residem nas proximidades, vem sofrendo dissabores 

por conta da alta velocidade alocada pelos veículos que trafegam naquela impon- inte rodovia 

que 'corta" a nossa cidade. 

Ressalta-se por oportuno, que o intuito da indicação ora apresentada, visa tão somente a 

prevenção de acidentes graves que podem ocorrer naquela localidade, sem prejulzo ê claro 

daqueles acidentes que já foram registrados por conta da ausência do equipamento aqui em 

apreço, sendo que para firmar a presente, segue em anexo abaixo assinado colhido junto as 

comunidades que residem nas Imediações. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, espera-se que o DNIT, enquanto órgão responsável pela 

manutenção das estradas federais tome as providências necessárias no sentido de atender a 

solicitação da sociedade Paulo Afonsina, 

Sala das Sessões, e 	de Outubro de 2022. 
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Paulo Afonso-RA, 25 de outubro de 2021. 

Ao Exmo. Senhor Vereador Gilmário Marinhe) 

Senhor Vereador, 

Nós, MORADORES, do Povoado BAIXA DO BOI, abaixo-assinados, vi.nos solicitar 

de V.Exa., uma intervenção positiva, no que concerne as providências necessárias, 

no intuito de solicitar ao órgão responsável, a construção de uma lombada (quebra-

molas) no KM 10 da BR-110. 

Atenciosamente, 

Digitalizado com CamScanner 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 307  / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, indica, ao Ilustríssimo Senhor FRANCISCO DE ASSIS 
BRASILEIRO FERNANDES, (Gestor da Coelba em Paulo Afonso/BA) solicitando: A 
INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIAS LOCALIZADAS NO  
POVOADO CASCAVEL  pelas razões e justificativas a seguir alinhavadas. 

JUSTIFICATIVA: 
De acordo com populares que residem no Povoado Cascavel, localizado nesta -oe, diversas 

solicitações foram feitas no sentido de que a Companhia de Energia Elétrica do Estado da 

Bahia (Coelba), procedesse com a instalação da rede elétrica para atender as pessoas que 

residem naquele povoado, entretanto, tais solicitações até a presente data, ainda não foram 

executadas, gerando expectativa e dissabores para a comunidade aqui em apreço. 

Salienta-se que os cabos aos quais irão ofertar energia para a comunidade citada, atravessam 

a BR-110 e por conseguinte, a autorização para o feito, já foi devidamente autorizado pelo 

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes) via processo número 

5060500016912022/41 restando por tanto, que a referida empresa proceda com a instalação 

da rede elétrica aqui apresentada. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, a comunidade que reside no povoado Cascavel, suplica 

ao gestor da Coelba, que tome as providências que se fizerem necessárias, no sentido de 

atender a solicitação dos munícipes que residem naquela comunidade. 

Sala das Sessões, em 26 de Setembro de 2022. 

Gilmário ares Silva 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  308  2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, indica, ao Ilustríssimo Senhor FRANCISCO DE ASSIS 
BRASILEIRO FERNANDES, (Gestor da Coelba em - Paulo Afonso/BA) solicitando: A 
EXTENSÃO DA REDE SECUNDÁRIA DE ENERGIA ELTRICA NA RUA DE ACESSO AOS  
BAIRROS CARLOS CHAGAS E JOSEFINO TEIXEIRA I E II, LOCALIZADOS NO 
COMPLEXO DE BAIRROS TANCREDO NEVES .  Pelas razões e justificativas a seguir 
alinhavadas. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem nas localidades aqui apontadas, faz-se necessário que 

a Companhia de Energia Elétrica do Estado da Bahia (Coelba), envide os esforços que se 

fizerem necessários, no sentido de proceder com a extensão da rede elétrica, devidamente 

citada. 

Salienta-se que a região apontada, não dispõe do serviço de energia elétrica e por esse motivo, 

causa transtornos e dissabores para as pessoas que residem naquelas imediações, é sabido, 

entretanto, que foram feitas várias solicitações a instituição responsável, porém, até a presente 

data, aquela comunidade não foi devidamente atendida. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, a comunidade que reside na região aqui em apreço, 

suplica ao gestor da Coelba, que tome as providências que se fizerem necessárias, no sentido 

de atender a presente solicitação. 

Sala das Sessões, em 26 de Setembro de 2022. 

Gilmário ares Silva 

ho) 
ador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo 5  fonso 

INDICAÇÃO N°. 309 / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, indica, ao Excelentíssimo Senhor MARCUS BENICIO 
FOLTZ CAVALCANTI (Secretário de lnfraestrutura do Estado da Bahia). Solicitando. A 
IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TRÂNSITO NA RODOVIA BA-210 NA ALTURA DO  
CRUZAMENTO QUE DÁ ACESSO AO POVOADO VILA MATIAS E PRAINHA DO  
CANDEEIRO NA CIDADE DE PAULO AFONSO/BA  pelas razões e justificativa a seguir 
expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

Inicialmente, temos que a rodovia BA-210 "corta" a cidade de Paulo Afonso, fazcndo a ligação 

do Complexo de Bairros Tancredo Neves ao centro da Cidade. Com  o crescimento demográfico 

do município resultando por consequência no aumento de proprietários de veículos, bem como 

com a construção de uma grande rede atacadista naquela região, e ainda, em razão do intenso 

tráfego que se verifica nessa importante via Estadual é que pleiteamos a instalação de sinal de 

trânsito na região devidamente apontada na ementa da presente indicação. 

Salienta-se que por conta do intenso tráfego de veículos que ocorre na rodovia aqui em apreço 

a região ao qual pleiteamos a instalação de sinal de trânsito, fica congestionada quando um ou 

outro veiculo pretende adentrar as vias que dão acesso ao povoado de Vila Matias, ou ao 

acesso a prainha do candeeiro, parque aquático, entre outros. Portanto, a instalação do 

referido equipamento na localidade apontada, além de regular o fluxo de veículo: irá garantir a 

prevenção de acidentes, conforto e mais comodidade para as pessoas que circi rim ao longo 

da BA-210. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, a sociedade Paulo Afonsina, espera contar com a 

sensibilidade de Vossa Excelência no sentido de atender o pleito que aqui se apresenta. 

Sala das Sessões, em 11 de Outubro de 2022. 
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