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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 273 /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário 

e dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr., Anselmo 

Bispo — Superintendente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do 

São Francisco — CODEVASF, solicitando a aquisição de 04 Caminhões de lixo 

de potência mínima 175cv e Coletor Compactador de lixo com no mínimo 6m3  

compactado, com a finalidade de atender as demandas do município de Paulo 

Afonso, a fim de atender melhor às necessidades da população, referente a 

coleta de lixo, trazendo a melhoria de condições sanitárias ao município. 

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  274 / 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 que faça a 

Gestão junto a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco — 

CODEVASF a aquisição de 04 Caminhões de lixo de potência mínima 175cv e 

Coletor Compactador de lixo com no mínimo 6m3  compactado, com a finalidade 

de atender as demandas do município de Paulo Afonso, a fim de atender melhor 

às necessidades da população, referente a coleta de lixo, trazendo a melhoria 

de condições sanitárias ao município. 

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2021. 
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