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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO PONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 2792021. 

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 a 
intermediação junto a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico - 
SDE a implantação de um parque municipal recreativo na parte externa do 
Centro de Abastecimento de Paulo Afonso (CEASA). O local tem um espaço 
ideal para a construção de um parque com academia de saúde, área de lazer, 
área verde, estacionamento e palco ao ar livre, para assim atender a população 

residente nos bairros adjacentes. 

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2021. 

Valmir Araújo - Rocha 
-Vereador- 
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JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação, visa proporcionar momentos de lazer para os populares 
dos bairros adjacentes ao local solicitado e também a área ganhará a 
infraestrutura necessária para receber pessoas de todas as faixas etárias, 
tornando-se mais uma opção para a comunidade. Também por se tratar de um 
prédio público localizado na entrada da cidade, irá proporcionar um visual bonito 
e acolhedor. 

MODELO DE BPROJETO 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 280 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 fazer gestão 
junto a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), referente 
a doação de 01 máquina para produção de vassoura de garrafa pete e 01 
máquina de filetagem de garrafa pet para a produção de vassouras, bem como 
a doação de um veiculo tipo Renault Master, para a Fundação de Assistência à 
Criança e Adolescente da Diocese de Paulo Afonso — FUNDAME. 

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2021. 

Valmir Arauj 
- Verea 

da Rocha 
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JUSTIFICATIVA 

FUNDAME - Fundação de Assistência à Criança e Adolescente da Diocese de 

Paulo Afonso, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 14 

de julho de 1994, que além de trabalhar com crianças e adolescentes em 

situação de risco, através do seu Recanto Solidário trabalha a ressocialização 

de homens e mulheres que querem se libertar das drogas lícitas e ilícitas e não 

tem recursos financeiros para pagar o seu tratamento. Como medida de 

ressocialização a entidade trabalha com a capacitação profissional, e uma das 

alternativas é a produção de vassoura utilizando como matéria prima a garrafa 

pete. Essa alternativa, além de proporcionar capacitação profissional e gerar 

renda para os internos, poiso que eles produzem é vendido e o lucro é convertido 

para eles, a iniciativa também ajuda o meio ambiente evitando que as garrafas 

petes sejam descartadas nas ruas e rios. Este projeto hoje é desenvolvido por 

equipamentos bem manual confeccionado por eles mesmos. Esta alternativa 

tem bastante potencial se realizado com maquinário adequado. 



MAQUINA PARA FABRICAR 

VASSOURAS DE GARRAFAS PET, 

MONTAMOS A FABRICA E 
CAPACITAMOS SUA EQUIPE 
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Para tanto, solicitamos o maquinário supracitado através do recurso do Fundo 
Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FUNCEP), por meio da 
Secretarias do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). O projeto vai 
fortalecer esta iniciativa social, empoderadora e empreendedora e com certeza 
vai colaborar para a economia local e contribuindo com a reabilitação e 
ressocialização dos internos e contribuir coa a preservação do meio ambiente. 

Serão beneficiadas inicialmente os internos e suas famílias e os catadores de 
material reciclado que passaram a recolher as garrafas e venderem para o 

projeto. 

A iniciativa prevê através de contrapartida do nosso gabinete, oficina de gestão 
em pequenos negócios, por meio da imersão em conteúdos financeiros, 
administrativos e relacionados à formalização, além de orientações sobre 

criação de rede sociais e marketing. 

O orçamento foi feito pela Arts Pets, que é uma empresa que trabalha com materiais 
inteiramente reciclados e máquinas não prejudiciais ao meio ambiente (todas são manuais 
ao ponto de não consumirem energia elétrica), insumos das vassouras reciclados e afins. 

grampeadora 1.500,00 
01 kit prensa 300,00 
01 filetador 350,00 
01 grelha 200,00, para a produção precisaremos de 10 unidades que totaliza o valor de R$ 

2.000,00 
cortador de fundos R$350,00 
guilhotina ind. R$ 650,00 
manivela gira grelha c/ apoio R$300,00 
base p/ bancada R$400,00 
02 bancadas c/ tampo de madeira 1.400,00 
suporte para cabos de gari R$ 8,00 cada (opcional) 
1k1 grampos 33,00 
porta grelha p/ forno R$200,00 



ILUSTRAÇÃO DO VEÍCULO TIPO RENAULT MASTER 2022, PREÇO R$ 156.800 
A aquisição do veiculo se dá pela necessidade de transporte da matéria prima para o local da 

fabricação, para a venda do produto e transporte dos internos. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  283  / 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 a intermediação junto a 

SETRE — Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, por meio da 

Superintendencia de Desenvolvimento do Trabalho — SUDET, através do Programa 

Educar para Trabalhar, a implantação do curso gratuito de Fotografia, para a população 

de Paulo Afonso, para os nossos jovens e os demais interessados em se qualificar 

profissionalmente para serem inseridos no mundo do trabalho, tendo em vista a 

necessidade de profissionais cada vez mais qualificados para o mercado de 

trabalho 

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 2021. 

Valmir ra jo a Rocha 

- Veread 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 	284  /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 a intermediação junto a 

SETRE — Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, por meio do Programa 

Qualifica Bahia, a implantação do curso gratuito de Turismo para a população de 

Paulo Afonso, para os nossos jovens e os demais interessados em se qualificar 

profissionalmente para serem inseridos no mundo do trabalho, tendo em vista a 

necessidade de profissionais cada vez mais qualificados para o mercado de 

trabalho 

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 2021. 

Valmir ra jo a Rocha 

- Vereado 
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