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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  172  / 2021 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Zorobabel Paiva 
Nunes Filho — Gerente Regional da EMBASA — Paulo Afonso, solicitando 
saneamento básico na Avenida Panorama, BTN III, próximo a antiga fábrica de cajuína, 
pois vem causando diversos transtornos aos moradores da localidade, principalmente 
no período de chuva. 

Sala das Sessões em 05 de agosto de 2021. 
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tc 	AS‘ ‘9) 	Sala das Sessões, em 13 de Agosto de 2021. 
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- Vereador - 
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Pedro Mac 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 199 / 2021. 

Os Vereadores que o presente subscrevem, após ouvido o Plenário, e dispensadas as demais 

formalidades Regimentais INDICA Exmo. Sr. Josias Gomes- Secretário Estadual de 

Desenvolvimento Rural -SDR , juntamente com a lima  Sra. Camilla Batista - Coordenadora 

Executiva da Coordenação de Desenvolvimento Agrário- COA Solicitando os meios 

necessários para garantir o envio de uma equipe técnica desta Secretaria afim de realizar o 

estudo de viabilidade para regularização fundiária das propriedades rurais dos Posseiros, 

agricultores familiares, da área rural de Paulo Afonso-BA, especialmente os moradores do 

povoado Juá, considerando a vocação econômica da referida comunidade para agricultura, 

caprinovinocultura, suinocultura e afins, cuja ausência da devida regularização pela totalidade 

dos moradores, traz impedimentos ao seu desenvolvimento a exemplo de acesso a créditos 

rurais, celebração de convênios entre outros. 


	00000001
	00000002

