
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 
INDICAÇÃO N°. 	/ 2017 

Considerando que os problemas da seca da falta d'agua da nossa região da 
Cidade de Paulo Afonso ê uma das metas de prioridade deste vereador abaixo 
assinado; 

Considerando Em locais com precariedade de abastecimento de água, 
período de seca ou de racionamento de água, o poço artesiano toma-se uma 
solução real para o problema, além de poder trazer benefícios financeiros em 
longo prazo, Conclui-se que o poço artesiano pode ser uma solução real para o 
consumo humano, haja vista a escassez de água potável; 

Considerando a principais causas da seca do nordeste são naturais. A região 
está localizada numa área em que as chuvas ocorrem poucas vezes durante o 
ano. Esta área recebe pouca influência de massas de ar úmidas e frias vindas 
do sul. Logo, permanece durante muito tempo, no sertão nordestino, com isso 
os agricultores e os animais vem sofrendo com a falta d'agua no povoado rio 
do sal; 

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. Diretor de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos Sr. Gilvan dos Santos Lima do Estado da Bahia! viabilizem 
esforços para perfuração de um poço artesiano, no povoado Rio do sal, 
Município de Paulo Afonso, Bahia. 

S 	 es ala das Ses .6 em 06 de setembro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

INDICAÇÃO N°.  33 / 2017 

Considerando que os problemas educacionais do Bairro Tancredo Neves e 
uma das metas de prioridade deste vereador abaixo assinado.  

Considerando que a necessidade de um auditório do colégio Estadual Quitéria 
Maria de Jesus da Nossa Cidade de Paulo Afonso-Bahia, localizada no bairro 
Tancredo neves I, onde nossos alunos e visitantes da nossa UEE encontram 
se a mercê, a qual e necessário à construção urgentemente, É de grande 
relevância que a infraestrutura e o espaço físico de um ambiente escolar 
tenham sua devida importância não só pelas suas dimensões geométricas, 
mas também pelas suas dimensões sociais. Mediante a esses fatos, é 
indispensável que tanto a infraestrutura quanto o espaço físico escolar passem 
a serem objetos de observação. Segundo Vygotsky, "o ser humano cresce num 
ambiente social e a interação com outras pessoas, é essencial ao seu 
desenvolvimento". 

Considerando que a agilização para a construção deste auditório 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 construção deste auditório da 
UEE colégio Estadual Quitéria Maria de Jesus, localizado no Bairro 
Tancredo Neves I, Município de Paulo Afonso, Bahia. 

Sala das Ssões em 06 de setembro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 
INDICAÇÃO N°.  4)  2017 

Considerando que os problemas de segurança da Cidade de Paulo Afonso é 
uma das metas de prioridade deste vereador abaixo assinado.  
Considerando O trabalho policial assim como o da segurança pública como 
um todo tem limites: ele isoladamente não dará conta dos problemas de 
segurança, que são complexos, móveis e dependentes de fatores sociais, 
culturais e pessoais que transcendem as práticas das corporações de 
segurança pública. Daí a necessidade das políticas públicas de segurança para 
reduzir a criminalidade e a insegurança pública, em especial os crimes contra a 
vida, promovendo a expansão do respeito às Leis e aos direitos humanos, 
necessitando de meios mais modernos e eficazes de combate à violência. 
Considerando Reformar, adaptar e ampliar a Delegacia de Polícia Civil, do 
município de Paulo Afonso BA. 
RESULTADOS FINALFSTICOS: 
- Proporcionar um ambiente humanizado na Delegacia de Polícia; 
- Reduzir o tempo de registro de ocorrências na delegacia de polícia; e 
consequentemente, aumentar a quantidade de carcerários e proporcionar aos 
cidadãos um atendimento de boa qualidade, pois a comunidade abriga 
inúmeras quantidades de pessoas da nossa Cidade, Bairros e povoados 
circunvizinhos é nossa a responsabilidade de dar uma melhor qualidade de 
vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com maior comodidade; 

O Vereador que o presente subscreve ouvido o Plenário na forma 
regimental, INDICA, Ao Esmo. Senhor Rui Costa — M.D Governador do 
Estado da Bahia, juntamente com o Ilmo. Senhor Secretário de segurança 
publica, do Estado da Bahia, viabilizem esforços para reforma da 18' 
COORPIN (delegacia civil), no Bairro Tancredo Neves, Município de Paulo 
Afonso, Bahia. 

Sala das Se es em 06 de setembro de 2017. 
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