CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas -

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
INDICAÇÃO N°.

12017 ,

Os Vereadores que o presente subscrevem, apôs ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades regimentais, INDICA, ao Exmo. Senhor
Rui Costa — M.D Governador do Estado da Bahia, juntamente com o limo.
Sr. Doutor Mauricio Teles Barbosa — Secretario de Segurança Publica do
Estado da Bahia, que viabilizem esforços para com a nossa Capital da
Energia, na possibilidade da restauração das atividades policiais nos Módulos
Policiais
dos Bairros (dos Rodoviários, Centenário, Av. Getúlio Vargas e
•
Benoni Rezende), uma vez que constantemente o índice de criminalidade
majora em nossa Cidade de Paulo Afonso (Sites locais:
www.chicosabetudo.com.br e www.pa4.com.br), recorremos as Vossas
Excelências em nome da Cidade de Paulo Afonso e de seus Cidadãos
A indicação de reabertura destes módulos policias é feita aos Senhores;
Governador e Secretario de Segurança por dois motivos: o primeiro é que
conhecemos a dedicação de Vossas Excelências para com o povo deste
Estado e para com a segurança das unidades familiares; o segundo ê que
tentamos constantemente está reabertura de módulos, tanto com o
Comandante local do 200 Batalhão da Policia Militar (em anexo Indicação N°
18/2017), tanto com o chefe Executivo do Municipio (Requerimento N°
390/2017), mas não houve resposta verbal ou escrita de qualquer destes.
Destarte, requeremos com urgência o deferimento para à reabertura dos
Módulos Policias dos Bairros de Paulo Afonso, sem mais para o momento
agradecemos inenarravelmente em nome da população de Paulo Afonso, e de
igual sort

ordem pública do Estado.
das essões, em 30 de ma

Edil

i

Nat\

de 2017.
..14:414N414‘
8•• e.e

Vereador

ATES To o RicutoetTo per

ES4 r

,

""q r+
-

4fej,,

Se(

dmm

AROMO (A) Ni, SEZÃO N015:43
Ducal 06 tit Fti)RSImipli
I
a
VOTOS CO
MESA DA CA frit
Rejoa.

rva
I

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas -

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

INDICAÇÃO N°. 19 / 2017

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao limo. Sr. Ten Cel.
Bruno Lopes Sturaro — Comandante do 200 Batalhão da Policia Militar da
Bahia, sediado em Paulo Afonso, solicitando a restauração de patrulhamento
por meio Módulos Policias fixo nos Bairros (Dos Rodoviários, Centenário,
Getúlio Vargas e Benone Rezende) onde já houve tal iniciativa, e de igual
sorte, aproveito para solicitar gentilmente a razão pela qual este programa tinha
sido extinto. Desde já agradeço inenarravelmente por vossa atenção.

Sala das Sessões, em 16 de março de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas -

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.

330 / 2017.

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,
solicitandoa Reabilitação e Reforma dos Módulos Policiais dos Bairros
Dos Rodoviários, Centenário, Getúlio Vargas e Benone Rezende, haja
vista a necessidade de uma maior segurança pública no município como um
todo.

Sala das Sessões, em 16 de março de 2017.
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Dors suspeitos morrem em troca de tiros com a PM na área rural de Paulo Afonso - Dzi Ido Alves
„ .

4

Imcgeni iiistrciliva

I'or volta de 1:33 da madrugada de hoje (30), uma guarnição do GTM (Grupo Tático Móvel) estava realizando
diligências no povoado Caiçara, área rural de Paulo Afonso, com propósito de encontrar alguns indivíduos que
estavam roubando animais na localidade quando se deparou com três indivíduos em um veiculo (Corcel de cor
cinza, placa KHI 2370, município de Glória/ Bahia) que ao avistar a viatura, começaram a atirar contra os
policiais, havendo assim, troca de tiro, onde dois dos envolvidos que estavam no carro foram atingidos.
Um deles conseguiu evadir do local. A guarnição de imediato socorreu os atiradores e os levou para o Hospital
Nair Alves de Souza em Paulo Afonso. Eles foram assistidos pela equipe médica plantonista, mas já se
encontravam em óbito.
Um dos suspeitos mortos foi identificado pelo nome de Manoel de Souza, 42 anos, natural de Itaiba-PE,
aparentemente com três perfurações no tórax. O outro suspeito morto não foi identificado, tinha estatura
mediana, moreno, cabelo crespo, estava vestindo uma blusa social de cor escura, listrada e short jeans. no corpo
havia perfuração no abdômen e pernas. Nenhum policial ficou ferido.

-oram apreendidos com os autores duas espingardas, além do veiculo. A viatura da PM usada na ação foi
perfurada por disparos de arma de fogo, danificando toda a parte lateral. As informações são da Policia Militar.
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'Policia encontra corpo de jovem crivado de balas em rua do BTN I; assassinos usaram arma calibre 12- Ozildo Alves
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Polícia encontra corpo de jovem crivado de balas em rua
do BTN 1; assassinos usaram arma calibre 12
Por Redaçao PA4, COM INFORMAÇÕES DA POLÍCIA DE PAULO AFONSO 128 de maio de 2017 às 8.00

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (28), por volta das 00h08, na rua
21 de Abril, no bairro BTN 1. Segundo informações da Policia Civil, um jovem de 22
anos, Bruno dos Santos Silva foi assassinado com seis disparos de arma de fogo
calibre 12.
Testemunhas informaram à policia que ouviram um som de uma moto e, em
seguida os disparos. Um dos autores - que conseguiram fugir - é um homem
moreno, baixo e na hora do crime estava trajando bermuda, uma blusa amarela
com arma longa nas mãos.

Fonte: Redes Sociais

Ainda de acordo com a policia, sobre a vitima, se sabe que era uma pessoa
'tranquila não há informações sobre a motivação do assassinato. No local, foram
encontrados cinco cartuchos de munição calibre 12.

hftp]Mww.pa4.com .br/noticias! alicia encontra-corpo-de-um-jovem -crivat-de-balas-ern-rua-do-bfri-assassiits-uaram-armacali&e12
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• Policia encontra cape cla jovem C11~0 do balas ern rua do BTN I: assassines usarem arma calibre 12- Ozildo Alves

A po i:ia segue procurando os autores e a qualquer momento, daremos mais informações acerca de mais esse
crime em Paulo Afonso.
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'Policia encontra corpo de jovem crivado de balas em rua do BTN I; assassinos usaram arma calibre 12- Ozildo Alves
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marcelo
28 de maio de 2017 às 08.48

Mais uma vitima de uma sociedade que sofre com a insegurança

_aiane
28 de maio de 2017 às 09.37

Vai em paz meu amigo saudades V..

POLICIAL
28 de maio de 2017 ás 09:59

Al LUIZ DE DEUS! DURMA COM AS PORTAS ABERTAS. VC ALÉM DE NÃO SABER O QUE FAZ, NÃO SABE O
QUE DIZ

Klein
28 de maio de 2017 às 10:33

Meu Deus que lugar violento

Anônimo
28 de maio de 2017 às 13.55

Misericórdia

'
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Após prefeito assegurar que em Paulo/dorso pode-se da mir do partas abonas. moradores protestam por mate segurança - Onido Alues
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Após prefeito assegurar que em Paulo Afonso pode-se
_dormir de portas abertas, moradores protestam por mais
u§egurança
Por REDAÇÃO PAII.COM.139 I 30 de maio de 2017 às 20:33

httpINNnv.parlenbc/notisieslapse-preteito-assegurer-que-ran-pado-eforrso-pode-se-Parmindo-portas-abertas-moradixes-ae-tteirro-txolostarr-rnandetn-po... 1/9
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Após protelo assegurar que em Paulo Afonso pode-se dormir de portas abertas, moradores protestam por mats segurança - Ozildo Alves

"Aqui o bairro está abandonado, mandeni policia para cá. O bairro pede socorro o bairro Rodoviário pede segurança!".
Assim gritaram os moradores do Bairro Rodoviário (Complexo do BTN) em protesto realizado no último
domingo, dia 28, contra a violência no local. Usando cartazes e gritos e apitaços, cidadãos pediam mais segurança
no bairro que tem sido alvo de inúmeros assaltos à mão armada nos últimos meses.
Semana passada, bandidos armados fizeram um verdadeiro arrastão em uma rua do bairro, intimidaram cidadãos
e roubaram vários celulares. Um vídeo com imagens do protesto foi postado nas redes sociais pela moradora
Maria Silveira junto com uma mensagem que retrata a situação:
"Gente, vamos compartilhar pra chegar às autoridades, o bairro Rodoviário pede socorro por segurança Cadê as
autoridades que não veem o bairro Rodoviário. Prefeito, vereadores, deputados, todos os órgãos ...autoridades aqui
mora gente de bem...por favor...estamos sem poder andar no bairro. Não podemos Nem ficar na porta de nossa
casa..agente pede socorro. Socorro!

Apesar desse clima de insegurança relatado no vídeo acima pelos moradores no bairro Rodoviário; apesar do
grande número de assaltos à mão armada no centro e na maioria dos bairros; apesar dos constantes furtos de
inimais e do aumento da violência na área rural; apesar dos vários homicídios (só no último final de semana um
jovem foi assassinado com tiros de 12 no BTN e em vários pontos da cidade houve pelo menos mais três
tentativas de homicídio), o prefeito de Paulo Afonso, Luiz de Deus (PSD), que esteve lado a lado com o
governador da Bahia, Rui Costa (PT) na última sexta-feira (27), e em vez de pedir por exemplo, a volta do
programa "Ronda nos Bairros" para o BTN (só para citar uma reivindicação) assegurou em seu mini discurso que
em Paulo Afonso na maioria dos locais "pode-se dormir de portas abertas, fui médico aqui por 27 anos e sempre
as minhas portas eram abertas, janelas abertas". Veja no vídeo abaixo:

http://www.pa4.combr/noficiastapos-prefeito-assegurar-que-em-paulo-afonso-pode-se-dorrn[r-de-portas-abertas-m oradores-de-bairro-protestam-mandem-go.- 2/9
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. Após prateio assegurar que em Paulo Afonso pode-se dormir de portas abertas, moradores protestam por mais segurança - Ozildo Aves

Discurso de Luiz de Deus na inauguração da nova DEAM de Paul...

A repercussão da infeliz declaração foi imediata e, nas redes sociais, choveram criticas ao prefeito Luiz de Deus.
Veja algumas:

1

Everton Novaes: "Então manda ele dispensar o segurança da porta da casa dele e deixar as portas e janelas abertas...
Quero vê se ele cumpre o que fala."

Jailton Almeida da Paixão: "Provavelmente sempre morou em áreas nobres onde o policiamento é mais efetivo, nobre

prefeito suas palavras parecem mais uma piada de mau gosto, porém não vou rir por que sei que o senhor esta
1

desenformado ou talvez o senhor tenha parado no tempo, sei Id."

Marcondes Lacerda: 'Minha casa fica com todas as portas e janelas abertas, Mais tenho a campainha permanente de
três cães uma Pastor Suíço um boxer e uma Fax uma americana todos treinados."
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Apôs prefeito assegurar que em Paulo Afonso pode-se dormir de portas abertas, moradores protestam por mais segurança - OzildoNves

EDVAN
30 de mato de 2017 às 2035

Ut!!!! NÃO ESTOU VENDO MACÁRIO, CÍCERO BEZERRA E NEM ZÉ CARLOS NESTA MANIFESTAÇÃO, OU
ELES NÃO REPRESENTAM O BTN OU SÓ APARECE NA CAMPANHA, APRENDAM A VOTAR POVO DO BTN.

Wellen Lívia
31 de maio de 2017 às 00:12

Vereador Macário,nem em Paulo Afonso está, está internado, em Recife. Procure saber para depois falar, ao
chegar, ele irá tomar providências sim! Não fale o que não sabe.

morador do btn
30 de maio de 2017 às 2114

Aque nu btn 1 tao lenvando ate as Papada das casa que usoradora botar pra dariar mas ah rua e nu pode ficaa
nada na rua que leva carro moto tudo#btn pede seguraça

João/erá
30 de maio de 2017 às 2319

Ele surtou, não pode tá normal no momento em que faz uma declaração dessas. Acode, SOS

pale
31 de maio de 2017 às 06:41

verdade nao aparece nimguem eles nao sao do bairro rodoviário nao tiveram voto la por i isso que nao esta
preocupado mas o senhor macario mora la

lana Lima
31 de maio de 2017 às 07:27

http://www.pa4, combrinoticias/apos-prefeito-assegurar-que- em- paulo-afonso-pode-se-dormir-de-portas-abertas-moradores-de-bairro-protestam-mandem-po... 4/9
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Após prefeito assegurar que em Paulo Afonso pocle-se dormir de portas abertas, moradores protestam por mais segurança - OzildoNves

Infelizmente uma pessoa pública, médico, influente, proferir palavras que não condiz com a realidade ou quer
cair
. uflar o trabalho feito pelo seu grupo, ou seja, nada. Paulo Afonso é uma cidade de gente trabalhadora,
humilde e hospitaleira sim! Mas que a violência tem feito parte do nosso dia a dia isso é incontestável. Falta
oportunidade de trabalho para os jovens, falta melhorias na saúde, falta um olhar diferenciado que se atente a
detalhes que podem minimizar o índice de violência. Mas isso é um sonho distante diante das prioridades de
quem se quer conhece a cidade que governa. Infelizmente declaração excelentíssimo senhor prefeito. Da
próxima vez faça uma reflexão e escolha as palavras a serem utilizadas. Antes disso, dá uma passada na delegacia,
dá urna olhada nos sites locais pra o senhor conhecer melhor onde mora. Fica a dica.

N.
31 de maio de 2017 ás 07:28

Deveria fazer esse protesto na frente da residência e na frente da prefeitura. Esse nem era pra estar no poder.

Ênio
31 de maio de 2017 às 09.20

A volta do programa Ronda no Bairro, os vereadores podem solicitar... Vocês deveriam cobrar, também dos
vereadores., o que tenho visto ê literalmente um ataque ao governo da nossa cidade. Sabemos que você faz parte
da oposição,...
Tenho certeza que esse comentário será CENSURADO, mas fica aqui o meu alerta. A população da nossa cidade
não é tola, muito menos massa de manobra. Vamos COLABORAR para tornar nossa cidade melhor e não ficar
apenas vociferando alardes sem propostas!

vergonha
31 de maio de 2017 às 11:54

puxa saco do prefeito ...I e ai ganhou quantos sacos de cimento??

fatima
31 de maio de 2017 às 0929

vendeu o voto pq kiseran, agora aguenten + 4 anos de chibata de luiz do ...e sua turma! kkkkkkkkkkkkkkkkk
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Ap6s prefeito assegurar que em Paulo Afonso pode-se dormir de portas abertas, moradores protestam por mais segurança - Ozildo Alves

,31'de maio de 2017 às 16:38

Eu acho é pouco pra esse bando de puxa saco.
Sabe o que é que eu acho?
Eu acho é TOME!

FABRICIO
31 de maio de 2017 às 10 25

SÓ SE FOR NA CASA DELE.A GENTE OUVE CADA BABOSEIRA DESTES POLÍTICOS. BESTA SOMOS NÓS.

Wilker Produções
31 de maio de 2017 às 12:49

Btn nunca vai ser lembrado isso ai ia tem anos q dizem q vai mudar a ate agr mudou nada ou me mostre ai o que o
vereador algum fez cade?

Saudade do DOPI E DOICOD [CADIRA ELÉTRICA]
31 de maio de 2017 ás 12.52

Pois eu moro á 30 anos na Chesf e des de 26 de Fevereiro de 2017 ninguem pode dormir na minha rua que está
cheia de traficantes e assaltantes... Aqui já teve vários arrombamentos a residencias, furtos e roubos de carros,
trafico de droga e etc... Agora eu vivo 24 horas sem dormir com vários rádios HT e várias cameras de circuito de
interno de tv prá monitorar os criminosos, e a polícia por aqui coisa rara...Já estou até postando vídeos diários de
chamadas de moraores no HT alertando presença de criminosos na minha rua....

Saudade do DOPI E DOICOD [CADEIRA ELÉTRICA]
31 de rnaci de 2017 às 13,12

TA CHEIO DE BOCA DE FUMO NA MINHA RUA, CADE POLÍCIA??? ALIAZ NEM AVISO A POLICIA, POIS AQUI
TEM POLICIAL PROTEGFENDO AS BOCAS.... QUE SAUDADE DO DOPI DOICOD...

http://www.pag.com.brinoticiasrapos-prefeito-assergurar-que-em-paule-afonso- pode-se-darm ir-de-por tas-abertas-moradores-cle-bairro-protestam-mandem-po... 6/9
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Final de semana registra três tentativas de homicídio em Paulo Afonso - Ozildo Alves

Finar de semana registra três tentativas de homicídio em
Paulo Afonso
Por REDAÇÃO #PA4.COMER P 27 de maio de 2017 às 23:56

CASO 1- Um dos casos aconteceu no Bairro Barroca, na madrugada deste sábado. 27. Segundo a Policia Militar,
a vitima identificada pelo nome de Iranildo Santos da Silva, 33 anos, residente na Rua Araci, sofreu uma
perfuração no braço esquerdo e foi socorrida pela equipe do SAMU para o hospital Nair Alves de Souza. Ainda
segundo a policia, o principal acusado, Márcio Cristiano da Silva, 30 anos, também morador da Rua Araci, evadiu
do local. Não foi divulgado o motivo do crime.
CASO 2 - Já segunda ocorrência aconteceu na Rua
Paraíba - Bairro Centenário. A vítima foi o senhor José
Inaldo Gomes, 64 anos, morador da Rua 21 de Abril, no
Bairro Tancredo Neves (BTN). De acordo com
informações da policia, o acusado foi preso e identificado
como Diego Renan da Silva, 30 anos, vulgo "Bodinho", expresidiário, residente na Rua Realeza, Bairro Centenário.
Também não há informações sobre a motivação da
tentativa de morte.
Diego Reflori do Silve 30 anos. wflo Saci nho"

CASO 3 - Na noite da sexta-feira 120, por volta das 22
horas, outra tentativa de homicídio ocorreu em Paulo
Afonso. Dois homens foram vitimas de assalto e um deles foi baleado. O crime ocorreu na Rua Maranhão, Bairro
Rodoviário. Elementos armados renderam as duas vitimas, identificadas pelos nomes de Anderson Messias
Xavier dos Santos e Juan Carlos Alves Siqueira. Anderson levou a pior, além de ter um par de sandálias e uma
bicicleta roubados, também foi baleado. Os bandidos fugiram após o roubo e até o fechamento desta matéria não
tinham sido presos.
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ASTROGILDO
28 de maio de 2017 às 01,48

http://www.pa4.com.brinoticiasainal-de-semana-comeca-com-tres-tentativas-de-homicidios-em-paulo-atonso
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Dois suspeitos morrem em troca de tiros coin a PM na área rural de Paulo Afonso - Ozildo Alves
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Dois suspeitos morrem em troca de -tiros com a PM na área
rural de Paulo Afonso
i

Por REDAÇÃO UPA4.COM.13R130 de meio de 2017 às 9:34

http://www.pa4.com bit/noticias/dois-sus

os-morrem-em-troca-de-tiros-com -pm-na-area-rural-de-paulo-afonso
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
INDICAÇip.N°. LIC /2017
Os Vereadores que o presente subscrevem, após ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades regimentais,TINDICA, ao Exmo. Senhor
Rui Costa — M.D Governador do Estado da Bahia, e de igual sorte ao Ilmo.
Sr. Doutor Mauricio Teles Barbosa — Secretario de Segurança Publica do
Estado da Bahia, viabilizem esforços para com nossa Cidade, na possibilidade
da restauração do "Programa Ronda nos Bairros" mais especificamente nos
Bairros (dos Rodoviários, Centenário, BTN I, II, III, Moxotó e Benoni
Rezende), uma vez que o programa supracitado teve um inicio brilhante em
nossa Cidade de Paulo Afonso, por algum motivo que este Vereador
desconhece, o programa ronda nos bairros foi extinto pelo 20° Batalhão da•
Policia Militar, recorremos as Vossas Excelências em nome da Cidade de
Paulo Afonso e da Ordem Pública para que se dê deferimento a este pedido
popular e urgente.
A indicação para â retomada deste Programa tão eficaz em sua
execução, se pede com urgência, haja vista que como relata os Sites locais e
regionais "há um gradativo crescimento da criminalidade em nossa Capital da
energia" (Sites locais: www.chicosabetudo.com.br e www.pa4.com.br), â
retomada deste Programa em Bairros Pauloafonsinos, será indubitavelmente
eficaz no combate a criminalidade, bem como de notório ato de prevenção.
Por fim, explicamos que recorremos também ao Secretario de Segurança
pelo fato de conhecemos a dedicação da Vossa Excelência para com o povo
deste Estado e para com a segurança das famílias. Exposto este fatos nos
resta agradece inenarravelmente aos Senhores pela atenção para com estes
Vereadores.
Sala das Sessões, em 30 de maio de 2017.
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Após prefeito assegurar que em Paulo Afonso pode-se
dormir de portas abertas, moradores protestam por mais
*segurança
Por REDAÇÃO- PM COM.BR130 de maio de 2017 às 20:33

Mplherrutpatt.can.brinoticiestapee-pretato-essegurer-oue-om-patio-alonso-pcde-se-dermlr-de-portas-atertas-mcsadcres-cle-tarro-protestam-mandern-po... 1/9
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Apôs sesim assegurar qa em PaSo Afonso pade-se dama de portas aterias, moradcres protestam por mSs segurança - Orado Alves

"Aqui g bairro está abandonado mandem policia para cá. O bairro pede socorro, o bairro Rodoviário pede segurança!".
Assim gritaram os morado -es do Bairro Rodoviário (Complexo do BTN) em protesto realizado no último
'domingo, dia 28, contra a vidência no local. Usando cartazes e gritos e apitaços. cidadãos pediam mais segurança
no bairro que tem sido alvo c e inúmeros assaltos à mão armada nos últimos meses.
Semana passada, bandidos amados fizeram um verdadeiro arrastão em uma rua do bairro, intimidaram cidadãos
e roubaram vários celulares Um vídeo com imagens do protesto foi postado nas redes sociais pela moradora
Maria Silveira jurto com urna mensagem que retrata a situação:
"Gente, vamos compartilhar pra chegar às autoridades, o bairro Rodoviário pede socorro por segurança. Cadê as
autoridades q_ie não veent o bairro Rodoviário. Prefeito, vereadores, deputados, todos os órgãos ...autoridades aqui
mora gente de bem...por favor...estamos sem poder andar no bairro. Não podemos Nem ficar na porta de nossa
casa..agente pede socorro. Socorro!".

Apesar desse clima de insegurança relatado no vídeo acima pelos moradores no bairro Rodoviário; apesar do
grande número ce assaltos à mão armada no centro e na maioria dos bairros; apesar dos constantes furtos de
limais e do aun- ento da violência na área rural: apesar dos vários homicidios (só no último final de semana um
Jovem foi assassinado com tiros de 12 no BTN e em vários pontos da cidade houve pelo menos mais três
tentativas de hcmicidio), o prefeito de Paulo Afonso, Luiz de Deus (PSD). que esteve lado a lado com o
governador da E ahia, Rui Costa (PT) na última sexta-feira (27). e em vez de pedir por exemplo, a volta do
programa "Ronda nos Bairros" para o BTN (só para citar uma reivindicação) assegurou em seu mini discurso que
em Paulo Afonso na maioria dos locais "pode-se dormir de portas abertas, fui médico aqui por 27 anos e sempre
as minhas portaseram abertas, janelas abertas". Veja no vídeo abaixo:
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Após prefeito assegurar que em Paulo Afonso pode-se dormir de portas abertas, moradores protestam por mais segurança - Ozklo Alves

Discurso de Luiz de Deus na inauguração da nova DEAM de Paul...

A repercussão da infeliz declaração foi imediata e, nas redes sociais, choveram críticas ao prefeito Luiz de Deus.
Veja algumas:
Everton Novaes: "Então manda ele dispensar o segurança da porta da casa dele e deixar as portas e janelas abertas...
Quero vê se ele cumpre o que fala"

lailton Almeida da Paixão: "Provavelmente sempre morou em áreas nobres onde o policiamento é mais efetivo, nobre
prefeito suas palavras parecem mais uma piada de mau gosto, porém não vou rir por que sei que o senhor esta
1

desenformado ou talvez o senhor tenha parado no tempo, sei lá."

Marcondes Lacerda: "Minha casa fica com todas as portas e janelas abertas, Mais tenho a campainha permanente de
1

três cães uma Pastor Suíço um boxer e uma Fox uma americana todos treinados."

G+1

(17) Comentários

17 pensamentos em "Após prefeito assegurar que em Paulo Afonso
pode-se dormir de portas abertas, moradores protestam por mais
segurança"
http://www.pael.combrinoticias/apos-prefeito-assegurar-gue-em-paulo-afonso-pode-se-dornmr-de-portas-aberfas-moradores-de-barro-protestam-manclem-po..
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Após prefeito assegurar que em Paulo Afonso pode-se dormir de palas abertas, moradores protestam por mais segurança - Ozildo Alves

ED AN
30 de maio de 2017 às 20:35

UÉ!!!! NÃO ESTOU VENDO MACÁRIO, CíCERO BEZERRA E NEM ZÉ CARLOS NESTA MANIFESTAÇÃO, OU
ELES NÃO REPRESENTAM O BTN OU SÓ APARECE NA CAMPANHA, APRENDAM A VOTAR POVO DO BTN.

Wellen Lívia
31 de maio de 2017 ás 00,12

Vereador Macário,nem em Paulo Afonso está, está internado, em Recife. Procure saber para depois falar, ao
chegar, ele irá tomar providências sim! Não fale o que não sabe.

morador do btn
30 de maio de 2017 ás 21,14

Aque nu btn 1 tao lenvando ate as la pada das casa que usoradora botar pra dariar mas ah rua e nu pode ficaa
nada na rua que leva carro moto tudoftbtn pede seguraça

João/erá
30 de maio de 2017 às 2319

Ele surtou, não pode tá normal no momento em que faz urna declaração dessas. Acode, 505

pale
31 de maio de 2017 às 06,41

verdade nao aparece nimguem eles nao sao do bairro rodoviario nao tiveram voto la por i isso qu e nao esta
preocupado mas o senhor macario mora la

lana Lima
31 de maio de 2017 as 07,27

-
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Após prefeito assegurar que em Paulo Afonso pode-se dormir de portas abertas, moradores protestam por mais segurança - Ozildo Alves

lnfelizmente uma pessoa púbiica, médico, influente, proferir palavras que não condiz com a realidade ou quer
, camuflar o trabalho feito pelo seu grupo, ou seja, nada. Paulo Afonso é uma cidade de gente trabalhadora,
humilde e hospitaleira sim! Mas que a violência tem feito parte do nosso dia a dia isso é incontestável. Falta
oportunidade de trabalho para os jovens, falta melhorias na saúde, falta um olhar diferenciado que se atente a
detalhes que podem minimizar o índice de violência. Mas isso é um sonho distante diante das prioridades de
quem se quer conhece a cidade que governa. Infelizmente declaração excelentíssimo senhor prefeito. Da
próxima vez faça uma reflexão e escolha as palavras a serem utilizadas. Antes disso, dá uma passada na delegacia,
dá uma olhada nos sites locais pra o senhor conhecer melhor onde mora. Fica a dica.

N.
31 de maio de 2017 às 07:28

Deveria fazer esse protesto na frente da residência e na frente da prefeitura. Esse nem era pra estar no poder.

Ênio
31 de maio de 2017 ás 0920

A volta do programa Ronda no Bairro, os vereadores podem solicitar... Vocês deveriam cobrar, também dos
vereadores., o que tenho visto é literalmente um ataque ao governo da nossa cidade. Sabemos que você faz parte
da oposição,...
Tenho certeza que esse comentário será CENSURADO, mas fica aqui o meu alerta. A população da nossa cidade
não é tola, muito menos massa de manobra. Vamos COLABORAR para tornar nossa cidade melhor e não ficar
apenas vociferando alardes sem propostas!

vergonha
31 de maio de 2017 às 11:54

puxa saco do prefeito ...! e ai ganhou quantos sacos de cimento??

fatima
31 de maio de 2017 às 0929

vendeu o voto pq kiseran, agora aguenten +4 anos de chibata de Juiz do ...e sua turma! kkkkkkkkkkkkkkkkk

htt pdauww.pa4.com .brinoficiastapos-prefedo-assegurar-que-em-paulo-atonso-pode-se-dormir-de-portas-abertas-rnoradores-de-bagro-protestarn-manclem-po
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Após profeta assegurar que em Paulo Afonso pode-se dormir de portas abertas, moradores protestam por mais segurança - Ozildo Aves

31 de maio de 2017 às 16:38

Eu acho é pouco pra esse bando de puxa saco.
Sabe o que ê que eu acho?
Eu acho é TOME!

FABRICIO
31 de maio de 2017 às 1025

Só SE FOR NA CASA DELE. A GENTE OUVE CADA BABOSEIRA DESTES POLÍTICOS. BESTA SOMOS NÓS.

Wilker Produções
31 de maio de 2017 às 12:49

Btn nunca vai ser lembrado isso ai [a tem anos q dizem q vai mudar a ate agr mudou nada ou me mostre ai o que o
vereador algum fez cade?

Saudade do DOPI E DOICOD [CADIRA ELÉTRICA]
31 de maio de 2017 às 12:52

Pois eu moro á 30 anos na Chesf e des de 26 de Fevereiro de 2017 ninguem pode dormir na minha rua que está
heia de traficantes e assaltantes... Aqui já teve vários arrombamentos a residencias, furtos e roubos de carros,
trafico de droga e etc... Agora eu vivo 24 horas sem dormir com vários rádios HT e várias cameras de circuito de
interno de tv pra monitorar os criminosos, e a policia por aqui coisa rara.....la estou até postando vídeos diários de
chamadas de moraores no HT alertando presença de criminosos na minha rua....

Saudade do DOPI E DOICOD [CADEIRA ELÉTRICA]
31 de maio de 2017 ás 13.12

TÁ CHEIO DE BOCA DE FUMO NA MINHA RUA, CADE POLÍCIAMALIAZ NEM AVISO A POLICIA, POIS AQUI
TEM POLICIAL PROTEGFENDO AS BOCAS.... QUE SAUDADE DO DOPI DOICOD...

httplAvww.pa4.com.brinoticiasfapos-prefeito-assegurar-que-em-paulo-afonse-pode-se-clormir-de-portas-abertas-moradores-de-bairro-protestam-mandem-po
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
INDICAÇÃO N°. kJR- / 2017
Considerando que o problema de recolhimento de cadáveres na Nossa
Cidade de Paulo Afonso-Bahia e uma das metas de prioridade deste vereador
e abaixo assinado;
Considerando que e necessário o uso de transporte, veiculo fúnebre
(RABECÃO), para que se desloquem em busca do recolhimento de cadáveres
da Nossa Cidade e Região;
Considerando que a policia técnica esta com dificuldade em realizar esse
trabalho de recolhimento dos cadáveres, pois o transporte não esta em
boas condições de uso, uma vez que atende também a região
circunvizinhas de grande população habitacional;
Considerando que por sua vez ira amenizar a dor dos familiares que sofrem
por demora de recolhimento do cadáver, tendo que esperar por horas, ate o
comparecimento da equipe técnica que estão com dificuldade de locomoção
ate o local do acontecido, que a agilidade desta indicação possa ser atendida,
pois ira responder aos anseios do Município, atendendo as varias
reivindicações da Cidade e Região.
O Vereador que o presente subscreve ouvido o Plenário na forma
regimental, INDICA, Ao Exmo. Senhor Rui Costa — M.D Governador do
Estado da Bahia, juntamente com o Ilmo. Senhor Secretário de Segurança do
Estado da Bahia, viabilizem esforços pra Nossa Cidade e Região, a qual
tenha andado sofrendo transtornos e abalos emocionais, o veiculo
fúnebre (RABECÃO) esta lotado no IML - Instituto Medico Legal da nossa
Cidade, esta localizado no Bairro Tancredo Neves I, Município de Paulo
Afonso Bahia,

Sala das 1ssões em 31 de maio de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
INDICAÇÃO N°. tyg /2017
Considerando que o problema da reforma do muro desta UEE, CETEP II da
Nossa Cidade de Paulo Afonso-Bahia e uma das metas de prioridade deste
vereador e abaixo assinado;
Considerando que e necessário à reforma, uma vez que o muro encontra se
em péssimas condições de conservação, correndo o risco de cair, podendo
deixar exposta nossa UEE (PATRIMON10) a mercê, a qual e necessário essa
reforma urgenternente, pois no período chuvoso o risco de desabar o muro e
bem maior;
Considerando que a UEE esta contemplada com cursos
profissionalizantes e nela mantem equipamentos e material de valores
relevantes;
Considerando que a agilização para a reforma do muro desta indicação possa
ser atendida, pois ira responder aos anseios de um dos Bairros mais populoso
do Município, atendendo as varias reivindicações da comunidade escolar e da
comunidade cidadã daquela localidade.
O Vereador que o presente subscreve ouvido o Plenário na forma
regimental, INDICA, Ao Exmo Senhor Rui Costa — M.D Governador do
Estado da Bahia, juntamente com o Ilmo. Senhor Secretário de Educação do
Estado da Bahia, viabilizem esforços pra a reforma do muro do CETEP II da
Nossa Cidade, localizado no Bairro Tancredo Neves III, Município de
Paulo Afonso, Bahia.

Sala das Sessões em 31 de maio de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
INDICAÇÃO N°. 50 / 2017
Considerando que os problemas de saúde do Bairro Tancredo Neves e uma
das metas de prioridade deste vereador abaixo assinado;

Considerando de extrema importância ao Bairro Tancredo Neves ter um
LACEN onde possa atender a população residente na localidade bem como
das regiões circunvizinhas, de forma a não prejudicar o pleno atendimento dos
serviços de saúde do Município.

Considerando desta indicação se dá pela necessidade. Os moradores da
localidade não dispõem de tal atendimento tendo que se deslocarem para o
centro da Cidade ou capital a fim de disporem de atendimento á saúde, sendo
ainda dificultado pela escassez de transporte para os enfermos, O Lacen/BA
compreende uni conjunto de ações transversais aos demais sistemas de
vigilância em saúde, que propiciam o conhecimento e investigação diagnóstica
de agravos e verificação da qualidade de produtos de interesse de saúde
pública, mediante estudo, pesquisa e análises de ensaios relacionados aos
riscos epidemiológicos, sanitários, ambientais e da saúde do trabalhador;

Considerando a área de Vigilância Laboratorial em Saúde Pública se
subdivide em Vigilância Epidemiológica, com a realização de ensaios de
interesse para a saúde pública, com isso a população do Bairro Tancredo
neves e circunvizinhas passa por dificuldades e muitas das vezes tendo que
esperar meses pra realização de exames, tendo que passar por
constrangimento dormindo em calçadas e portas de hospitais pra conseguir a
marcação de exames;
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O Vereador que o presente subscreve ouvido o Plenário na forma
regimental, INDICA, Ao Exmo. Senhor Rui Costa — M.D Governador do
Estado da Bahia, juntamente com o limo. Senhor Secretário de Saúde Fábio
Villas Boas do Estado da Bahia, viabilizem esforços pra implantação do
LACEN, no Bairro Tancredo Neves, Município de Paulo Afonso, Bahia.
Sala das Sessões em 02 de junho de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°. 51 / 2017
Considerando que os problemas de saúde do Bairro Tancredo Neves e uma
das metas de prioridade deste vereador abaixo assinado;
Considerando de extrema importância ao Bairro Tancredo Neves ter um CE0
- Centro de Especialidades Odontológicas, onde possa atender a população
residente na localidade bem como das regiões circunvizinhas, de forma a não
prejudicar o pleno atendimento dos serviços de saúde do Município.
Considerando desta indicação se dá pela necessidade. Os moradores da
localidade a preocupação de números de pessoas que necessitam desse
atendimento, pois o Bairro Tancredo Neves e maior e populoso Bairro da nossa
Cidade e passa por dificuldades em locomoção por custeio e a distância a qual
dificulta o acesso ao atendimento especializado (CE0);
Considerando a área de Vigilância Laboratorial em Saúde Pública se
subdivide em Vigilância Epidemiologica, Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) são estabelecimentos de saúde, participantes do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES,
» Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do
câncer de boca.
»Periodontia especializada
»Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros
• Endodontia
»Atendimento a portadores de necessidades especiais
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O Vereador que o presente subscreve ouvido o Plenário na forma
regimental, INDICA, Ao Exmo. Senhor Rui Costa — M.D Governador do
Estado da Bahia, juntamente com o limo. Senhor Secretário de Saúde Fábio
Villas Boas do Estado da Bebia, viabilizem esforços pra implantação do
CEO, no Bairro Tancredo Neves, Município de Paulo Afonso, Bahia.
Sala das Sessões em 02 de junho de 2017.
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