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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 22 / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, 
vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Exmo. Ten. Cel. Gabriel Manuel da Silva Neto, Comandante do 
200  Batalhão da Policia Militar da Bahia, localizado em Paulo Afonso, 
solicitando encarecidamente, providências em caráter de urgência no tocante a 
situação vulnerável que se encontram os comerciantes do Centro de 
Abastecimento de Paulo Afonso — CEASA, visto que em visita ao local os 
comerciantes relataram que estão havendo furtos de mercadorias, assaltos nas 
mediações do CEASA, pratica de vandalismo contra as barracas dos feirantes, 
desta forma, afastando os clientes e trazendo prejuízos para os comerciantes. 
Destarte, se vê a necessidade do reforço no policiamento na região (02:00 
am às 18:00 pm) e também o estudo para a implantação de um box, guarita 
ou módulo da Policia Militar nas dependências internas ou externas do 
CEASA, de modo que venha a sanar o problema. 

Sala das Sessões, em 04 de março de 2021. 

Valmir ra jo 	Rocha 
- Vereado - 
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JUSTIFICATIVA 

Em visita ao CEASA a pedido dos comerciantes daquela localidade, em 
conversa com os mesmos, fui informado sobre a situação tenebrosa que assola 
o Centro de Abastecimento de Paulo Afonso. Foram relatadas situações de 
vandalismo nas barracas externas e internas, furto de mercadorias dos 
comerciantes e assalto e uso de drogas nos banheiros. Os comerciantes 
mencionaram também sobre a falta de segurança nas entradas e saídas do 
CEASA, fazendo assim com que os comerciantes fiquem vulneráveis as 
situações de criminalidade. 

REUNIÃO COM OS COMERCIANTES E MARCHANTES DO CEASA 
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