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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
ESTADO DA BANIA
Exmo.Sr.Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso.

INDICAÇÃO N° r")9 /2018

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma Regimental,
INDICA ao Excelentíssimo Senhor Rui Costa dos Santos, Governador do Estado da Bahia,
a IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLÉGIO MILITAR COMO MODELO EM ALGUM
COLÉGIO ESTADUAL DA CIDADE, conforme Justifica abaixo

JUSTIFICATIVA

O Município de Paulo Afonso ocupa um a área territorial de 1.700,40 quilômetros
quadrados e possui mais de cem mil habitantes, podendo este número já ter passado
oficialmente de 110 mil tendo em vista que o município não tem sido submetido
regularmente à contagem populacional pelos órgãos competentes.
Paulo Afonso limita-se ao norte, com o município de Glória, de quem se desmembrou
em 1958; ao sul, com os municípios de Jeremoabo e Santa Brígida e o Estado de Sergipe;
a leste, com o Rio São Francisco e o Estado de Alagoas; a oeste, com o município de
Rodelas
Paulo Afonso fica distante 460 quilômetros da capital do Estado (Salvador), 480
quilômetro de Recife, 380 quilômetros de Maceió e 280 quilômetros de Aracaju, o que
dificulta a possibilidade de os jovens que desejam atuar no setor agropecuário realizar
estudarem ou se especializarem na área de agropecuária.

A presente solicitação destina-se a implantação do sistema de colégio militar em
algum colégio estadual DE PAULO AFONSO, visando " o bom desempenho em
avaliações nacionais e o ambiente acadêmico com foco na formação completa do
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estudante tornam essas escolas verdadeiras ilhas de excelência em meio à educação
pública brasileira.
"Outro destaque comum às escolas militares é o contra turno escolar com muitas
opções à disposição dos alunos, desde aulas de reforço em alguma disciplina que o
estudante não esteja indo bem até atividades extracurriculares de esporte, lazer e
cultura. "

Face tudo quanto exposto, este Vereador SOLICITA que esta proposta seja analisada à
luz de sua importância para os nossos jovens e para a nosso município.

Sala das Sessões em 10 de Setembro de 2018
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-vereador-

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

INDICAÇÃO N° 59/2018.

O Vereador que presente subscreve, após ouvido Plenário, vem na forma regimental
requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr — RUI
COSTA DOS SANTOS — Governador do Estado da Bahia, solicitando a construção
de uma FÁBRICA ESCOLA DE COSTRUÇÃO CIVIL, em algum Colégio Estadual da
Cidade ou bairros.
JUSTIFICATIVA

Viabilizando a inclusão do Cidadão ao mercado de trabalho.

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2018.
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