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ATESTO O RECEBIMENTO PROT. N° 
EM.Q3J 	4 de 20  2-i  

Secrejerlo 	ilstr tiva 

 

APROVADO (A) NA SESSÃO N° 	Li 3  
DEILIM.aFOR  It/larnin-Lk 
VOTOS CONTRA 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO, N°. 257  2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o 

Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao 

Exmo. Sr Daniel Gomes de Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, 

solicitando que faça gestão junto ao governo do Estado visando a 

implantação de uma faixa de pedestre da Rua Tomé de Souza sentido 

mercado Santana no cruzamento para o CEASA. 

Sala das Sessões, em 01 de outubro de 2021. 



JUSTIFICATIVA 

O grande fluxo de veículos no local que concentra supermercado, posto de 
gasolina, feira livre e farmácia dificulta a travessia e coloca em risco a vida das 
pessoas que transitam pela localidade. A implantação da faixa de pedestre visa 
melhorar as condições de acessibilidade, conforto e segurança na circulação e 
travessia dos pedestres. 
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Sala das Sessões, em 01 de outubro de 2021. 

Valmir ra jo 	Rocha 
- Vereado 

APROVADO (A) NA SESSÃO 144  £o 13  
DE.gin POR 	

, 

VOTOS CONTRA  
MESA DA C. 1.n.  aikcie 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 1 FONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 258/ 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. 
Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando medidas junto ao 
Secretário de Meio Ambiente de Paulo Afonso- lvaldo Sales Nascimento Júnior, 
em caráter de urgência, no tocante a situação de animais que circulam pelas ruas do 
Bairro Tancredo Neves II. 

*ATE—ST-O—O RECiRIMENTO PROT. Wel__ 
tE:  itã/ 	de 20.2._ 

Istrativa 
— 



JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, foi constatada a presença de animais de grande porte 
circulando pelas ruas do Bairro Tancredo Neves II. Visto que já existe veículo 
adequado para a retirada desses animais das ruas, se faz necessário a atuação 
do mesmo para que sejam recolhidos e encaminhados para um local adequado, 
para que assim venham a ter alimentação adequada e condições mais 
saudáveis. Destarte, sanando o problema que vem prejudicando moradores e 
transeuntes da localidade. 



APROVADO (A)NASESSA0 

DE,12.110  

VOTOS CON-:- 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  277  / 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 no tocante ao fomento necessário para aquisição de 01 Retro-escavadeira 
4x4 cabinada, 01 Motoniveladora (Potência +173HP) e 01 Caminhão Equipado Com 
Tanque Sugador. Esses equipamentos são necessários para atender demandas de 
nossa cidade. 

Sala das Sessões em 31 de julho de 2021. 

Valmir Araúj 
-Verea 

ATESTO O RECEBIMENTO PROT.  NV/P  
EM 	 de 20.24 

SocQlTn1stratIva  

da Rocha 
r - 



JUSTIFICATIVA 

Em busca de melhorias para a cidade de Paulo Afonso, venho através desta indicação 
solicitar ao nobre parlamentar o maquinário necessário para dar continuidade aos 
compromissos diários para com a população. Será de grande apresso e grande ajuda 
este maquinário, para assim poder trazer agilidade nas melhorias e nas soluções de 
problemas. 
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