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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N ° . 364 I 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o PI miado e 

dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Sr Marcus 

Beníclo Foltz Cavalcanti — Secretário de Infraestrutura do Estado da 

Bahia, Solicitando a podagem da vegetação às margens da BA210 e a 

pintura asfáltica, no trecho que compreende o Trevo, e passando pelos 

povoados: Rio do Sal, Malhada Grande, Lagoa da Pedra, Pinheiro, Lagoa do 

Junco até chegar no Xingozinho. 

Sala das Sessões, em 07 de novembro de 2022. 
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Valmir Araújo da Rocha 
-Vereador - 

  



JUSTIFICATIVA 

Visando suavizar o notório problema de acidentes que frequentemente 
ocorrem nessa localidade, faz-se necessário a pintura e podagem. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 371 /2022 

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, que faça gestão junto 
ao Sr. Danilo de Melo Souza— Secretário de Educação do Estado da Bahia, 
em exercício, solicitando a doação de 04 (quatro) ônibus, sendo 02 (dois) deles 
com piso baixo, que serão destinados a Secretaria Municipal de E lucação do 
Município de Paulo Afonso-BA, visando atender as demandas dos estudantes 
que residem na Zona Rural do nosso município. 

Sala das Sessões em 08 de novembro de 2022. 

Valmir Araújo da Rocha 
- Vereador-. 



JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista o crescimento da demanda dos estudantes que residem na Zona Rural do 
Município e estudam nas escolas cituadas na cidade; 

Tendo em vista, a insuficiência da frota já existente para atender a demai.ua  do transporte 
escolar dos alunos supracitados; 

Tendo em vista, o aumento de alunos portadores de necessidades especiais de locomoção, 
que residem na Zona Rural e Urbana do Município. 

Se faz necessário, o acréscimo de mais 04 (quatro) ônibus, em caráter de urgência, para 
viabilizar o transporte dos estudantes da Zona Rural as suas respectivas Unidades de Ensino. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 372 12022 

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, que faça gestão junto 
a Sra. Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro— Secretária do Saúde do 
Estado da Bahia, solicitando a implantação de aparelhos para rellização de 
exames com contraste na Policlínica Regional de Paulo Afonso-BA 

Sala das Sessões em 08 de novembro de 2022. 
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Valmir A aújo da Rocha 
- Vereador - 



JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista, a grande demanda de solicitações médicas de exames com cotraste, parã os 
usúarios do Sistema Único de Saúde de paulo Afonso e região, se faz necessárib a 
implementação desse serviço na Policlínica de nossa cidade, visando a acessibilidade dos 
usúarios do SUS e melhorando, assim, a qualidade do atendimento desta região. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  374  / 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica ao limo. Sr. Marcus 
Benicio Foltz Cavalcant, Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, 
solicitando a podagem da vegetação às margens da BA 210 e a pintura asfáltica, 
no trecho que compreende o Trevo, e passando pelos povoados: Rio do Sal, 
Malhada Grande, Lagoa da Pedra, Pinheiro, Lagoa do Junco até chegar no 
Xingozinho. 

Sala das Sessões em 08 de novembro de 2022. 

Valmir Araújo da Rocha 
-Vereador - 
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JUSTIFICATIVA 

Visando suavizar o notório problema de acidentes que frequentemente ocorrem nessa 
localidade, faz-se necessário a pintura e podagem. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 375 / 2022 

O Vereador que o presente subs.  creve, após ouvido Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica ao Exm. Sr Daniel 
Gomes de Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, que faça gestão junto 
a Sra. Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro— Secretária de Saúde do 
Estado da Bahia, solicitando a viabilização de contratos nas especialidades: 
Gastroenterologista, Pneumologista, Neuropediatria, Arritimologista, Cirurgião 
Geral e Angiologista, na Policlínica Regional de Paulo Afonso-BA 

Sala das Sessões em 10 de novembro de 2022. 

Valmir Araújo da Rocha 
-Vereador - 
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JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista, a grande demanda de solicitações médicas para os usúarios do Sistema 
Único de Saúde de Paulo Afonso e região, bem como, carência nas especialidades de 
Gastroenterologista, Pneumologista, Neuropediatria, Arritimologista, Cirurgião Geral e 
Angiologista, se faz necessário a implementação desses serviços na Policlínica de nossa 
cidade, visando a acessibilidade dos usúarios do SUS e melhorando, assim, a qualidade do 
atendimento desta região. 
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