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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°. 163 /2021

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Exm. Sr Daniel Gomes
de Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, solicitando o apoio do nobre
parlamentar para o retorno do programa RONDA NO BAIRRO. Visto que o bairro
Tancredo Neves 1,2 e 3 engloba mais de 50 mil habitantes, e diariamente mais de 70
mil pessoas transitam no complexo BTN. E de extrema necessidade para a população
que o programa Ronda no Bairro seja reimplantado no Bairro Tancredo Neves. Desde
desligamento do bairro, os índices de assalto, homicídio vem se alavancando,
criando assim uma sensação de vulnerabilidade da população diante dos crimes que
vem ocorrendo.

Sala das Sessões em 31 de julho de 2021.

Valmir Araúj da Rocha
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JUSTIFICATIVA
Ao ser implantado o programa Ronda no Bairro, o popularmente chamado de BTN
(bairro Tancredo Neves) passou por um grande impacto positivo diante das taxas de
criminalidade, as pessoas se sentiam mais seguras, os comerciantes estavam mais
tranquilos uma vez que a força policial se fazia presente em suas portas.
Sobre esse assunto posso tratar com propriedade, uma vez que quando empresário,
estive presente e a frente na busca pela implantação do programa no BTN.
O que ocorre é que infelizmente o programa foi desativado no Bairro Tancredo Neves,
e com isso vem se elevando os casos de assaltos, homicídios. E de extrema
necessidade a reimplantação o programa Ronda no Bairro no BTN 1, 2 e 3.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°. 164 / 2021

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Exm. Sr Daniel Gomes
de Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, solicitando o apoio do nobre
parlamentar para a aquisição de 04 (quatro) viaturas de Polícia para o complexo de
bairros Tancredo Neves 1,2 e 3. Visto que o aparato policial encontra-se não
compatível a necessidade existente da população. Sendo assim, se faz necessário
alcançar uma paridade, para assim trazer segurança ao povo de Paulo Afonso e
visitantes.

Sala das Sessões em 31 de julho de 2021.

Valmir Araúj da Rocha
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JUSTIFICATIVA
O bairro Tancredo Neves vem se desenvolvendo através de comércios e residências.
Ocorre que na mesma medida se faz necessário o aparato policial, para assim coibir
ações delituosas. Visto isso, em conversa com comerciantes, recebi uma demanda
referente a melhorias na força policial para o bairro.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°.

165

/2021

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Exm. Sr Daniel Gomes
de Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, solicitando o apoio do nobre
parlamentar para a implantação de cursos gratuitos profissionalizantes para a
população de Paulo Afonso. É de grande importância incentivar os jovens e aqueles
que buscam por conhecimento e por melhoria de vida. Desta forma é necessário fazer
a implantação de cursos profissionalizantes para capacitar e incentivar a geração de
empregos.
Cursos: Arbitro de Futebol, Cabelereiro (Masculino e Feminino) e Mecânico de Motos

Sala das Sessões em 31 de julho de 2021

Valmir Araúj da Rocha
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JUSTIFICATIVA
Os jovens necessitam desse incentivo para se engajar no mercado de trabalho. É de
grande importância ajudar a dar o passo inicial. Desta forma, em conversa com
populares, identifiquei o interesse por cursos profissionalizantes.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°.

166 / 2021

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Exm. Sr Daniel Gomes
de Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, solicitando o apoio do nobre
parlamentar para a aquisição de 04 (quatro) ambulâncias para a cidade de Paulo
Afonso. Visto que o aparato disponível hoje para tal demanda não supri a necessidade
de nossa cidade.
Sala das Sessões em 31 de julho de 2021

Valmir Araúj da Rocha
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JUSTIFICATIVA
Em conversa com a população fui alertado sobre o grande lapso de tempo que existe
entre o pedido de uma ambulância e a chegada dela para o atendimento. Visto isso,
em conversa com responsáveis do setor, ficou comprovada a necessidade de
aquisição de ambulâncias para trazer mais agilidade e fazer a diferença, uma vez que
se trata de vidas.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°. 167 í 2021

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Exm. Sr Daniel Gomes
de Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, solicitando a doação de 01 (um) trator
traçado 4x4, para à Associação dos Produtores de Leite e Fruticultores da Baixa
do Boi. Esta benfeitoria alcançará mais de 70 famílias que vivem das atividades
agrícolas desenvolvidas em suas propriedades. Os agricultores poderão assim
substituir grande parte dos trabalhos braçais por o trabalho da máquina, assim
potencializando o ciclo da cultura desenvolvida e trazendo melhor qualidade de vida
para os agricultores e suas famílias.

Sala das Sessões em 31 de julho de 2021.

Valmir Araúj da Rocha
- Verea
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JUSTIFICATIVA
Em visita ao distrito Baixa do Boi, recebemos a demanda referente à necessidade de
um trator para que o homem do campo venha a trabalhar a sua terra com mais
produtividade. Desta forma nos reunimos com o presidente da Associação do povoado,
e conseguimos entender um pouco melhor a situação que existe naquele distrito. São
mais de 70 famílias que podem vir a serem beneficiadas com a doação das máquinas.
Hoje no Distrito da Baixa do Boi encontram-se mais de 500 famílias, sendo assim esse
maquinário poderá vir a estimular a geração de renda dessas famílias e assim também
de toda região.

