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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 é 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 cio 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. 

Sala das Se.ees 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°. 9L  / 2017 

Considerando que o problema a implantação e construção de um Colégio da Policia 
Militar na nossa Cidade de Paulo Afonso Bahia e uma das metas de prioridade 
deste vereador e abaixo assinado; 

Considerando que e necessário à construção e implantação de um colégio da Policia 
Militar, onde a escola tem uma grande importância e responsabilidade na 
formação de um cidadão e na preparação de uma criança ou jovem para viver em 
sociedade; 

Considerando a escola existe com a finalidade de inserir as crianças em um círculo 
social, onde ela irá conhecer estranhos, obedecer às regras e criar uma rotina. Além 
disso, um dos fatores mais importantes da escola é transferir o conhecimento às 
pessoas e passar os conceitos básicos da vida em sociedade, além de preparar 
um alunado pra uma área que capacita profissionais pra o futuro da nossa. 

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 
Walter Pinheiro, viabilizem esforços pra a construção e implantação de um Colégio 
Policia Militar na nossa Cidade de Paulo Afonso - Bahia. 

Sala das sess s, em 13 de Novembro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

INDICAÇÃO N°.  ¶1I  / 2017 

Considerando que os problemas da reforma do 200  Batalhão da policia Militar da Bahia, 
e uma das metas de prioridade deste vereador abaixo assinado.  

Considerando que a necessidade da reforma deste Batalhão acima citada, pois a mesma 
tem a necessidade, onde seu estado esta com sua estrutura um pouco corrompida. 

Considerando que a agilização para a REFORMA deste BATALHÃO desta indicação 
possa ser atendida, pois ira responder aos anseios da nossa cidade que e atende 
aproximadamente 120.000 mil habitantes, atendendo as necessidades da nossa cidade e 
região. Onde dará mais comodidade pra os nossos guerreiros, que honram a pátria e 
objetivo é manter a segurança da sociedade e que, portanto, devem fazer parte do 
cotidiano da população. As regras de comportamento e a forma como infrações são 
punidas, são inspiradas, no entanto, pela rigidez das regras aplicadas. 

Os Vereadores que o presente subscrevem ouvido o Plenário na forma 
regimental, INDICA, Ao Exmo. Senhor Rui Costa — M.D Governador do Estado da 
Bahia, juntamente com o Ilmo. Senhor Mauricio Teles Barbosa Secretário de 
Segurança publica da Bahia, viabilizem esforços para a reforma do nosso 200  
Batalhão, localizado na Cidade de Paulo Afonso, Bahia. 

Sala das sesst em 13 de Novembro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Balda 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

INDICAÇÃO N°.  go   12017 

Considerando que os problemas da reforma do 200  Batalhão da policia Militar da Bahia, 
e uma das metas de prioridade deste vereador abaixo assinado; 

Considerando que a necessidade da reforma deste Batalhão acima citada, poisa mesma 
tem a necessidade, onde seu estado esta com sua estrutura um pouco corrompida. 

Considerando que a agilização para a REFORMA deste BATALHÃO desta indicação 
possa ser atendida, pois ira responder aos anseios da nossa cidade que e atende 
aproximadamente 120.000 mil habitantes, atendendo as necessidades da nossa cidade e 
região, Onde dará mais comodidade pra os nossos guerreiros, que honram a pátria e 
objetivo é manter a segurança da sociedade e que, portanto, devem fazer parte do 
cotidiano da população. As regras de comportamento e a forma como infrações são 
punidas, são inspiradas, no entanto, pela rigidez das regras aplicadas. 

Os Vereadores que o presente subscrevem ouvido o Plenário na forma 
regimental, INDICA, Ao Exmo. Senhor Sinval Zaidan Gama, Diretor-Presidente, 
juntamente com o SENHOR José Pedro de Alcântara Júnior, Diretor Econômico-
Financeiro da CHESF — COMPANHIA HIDROELETRICA DO SÃO FRANCISCO , Paulo 
Afonso Bahia. 
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Sala das ses s, em 13 de Novembro de 2017. 

eador 

-(À-6,Sd2e--70 

MaiA 

Albério Faustino Farias 
Vereador ( vice presidente) 

Ak. 1;3  NUSYàf  
DEE- ',lb/ 	POAIldp_p_likaasif. 
VOTOS CONTRA 

DAI 
, 	ra- 

Jose de Abel Souza 
Vereador 

ATESTO° 
RECEEI IhiTO PROT te 

DE 

tire 
Secre 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

INDICAÇÃO N°.  81  12017 

Considerando que os problemas da reforma do 200  Batalhão da policia Militar da Bahia, 
e uma das metas de prioridade deste vereador abaixo assinado; 

Considerando que a necessidade da reforma deste Batalhão acima citada, pois a mesma 
tem a necessidade, onde seu estado esta com sua estrutura um pouco corrompida. 

Considerando que a agilização para a REFORMA deste BATALHÃO desta indicação 
possa ser atendida, pois ira responder aos anseios da nossa cidade que e atende 
aproximadamente 120.000 mil habitantes, atendendo as necessidades da nossa cidade e 
região, Onde dará mais comodidade pra os nossos guerreiros, que honram a pátria e 
objetivo é manter a segurança da sociedade e que, portanto, devem fazer parte do 
cotidiano da população. As regras de comportamento e a forma como infrações são 
punidas, são inspiradas, no entanto, pela rigidez das regras aplicadas. 

Os Vereadores que o presente subscrevem ouvido o Plenário na forma 
regimental, INDICA, Ao Exmo. Senhor Rui Costa — M.D Governador do Estado da 
Bahia, juntamente com o limo. Senhor Mauricio Teles Barbosa Secretário de 
Segurança publica da Bahia, viabilizem esforços para a reforma do nosso 20° 
Batalhão, localizado na Cidade de Paulo Afonso, Bahia. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

INDICAÇÃO N°.  83  / 2017 

Considerando que os problemas da reforma do 20° Batalhão da policia Militar da Bahia, 
e uma das metas de prioridade deste vereador abaixo assinado' 

Considerando que a necessidade da reforma deste Batalhão acima citada, pois a mesma 
tem a necessidade, onde seu estado esta com sua estrutura um pouco corrompida. 

Considerando que a agilização para a REFORMA deste BATALHÃO desta indicação 
possa ser atendida, pois ira responder aos anseios da nossa cidade que e atende 
aproximadamente 120.000 mil habitantes, atendendo as necessidades da nossa cidade e 
região, Onde dará mais comodidade pra os nossos guerreiros, que honram a pátria e 
objetivo é manter a segurança da sociedade e que, portanto, devem fazer parte do 
cotidiano da população. As regras de comportamento e a forma como infrações são 
punidas, são inspiradas, no entanto, pela rigidez das regras aplicadas. 

Os Vereadores que o presente subscrevem ouvido o Plenário na forma 
regimental, INDICA, Ao Exmo. Senhor Flavio Henrique Magalhães Lima — Prefeito 
Municipal em Exercício de Paulo Afonso Bahia viabilize esforços para a reforma do 
nosso 200  Batalhão de Policia Militar de Paulo Afonso Bahia. 
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Sala das se 	s, em 13 de Novembro de 2017. 
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