
Alberio Carlos Cae 	 _ 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°  65  /2018 

Os Vereadores que o presente subscrevem, após ouvido o Plenário, 

vem na forma regimental, requerer a Vossa Excelência, que se digne 

remeter o presente ao Exmo. Marcus Cavalcanti — Secretário de Infra 

Estruturado do SEINFRA — BA , solicito sua atenção e seus préstimos 

junto ao Superintendente de Energia e Comunicação Dr. Celso 

Rodrigues para atender aproximadamente 400 casas no Loteamento 

Boa Esperança que se encontra estas famílias sem Energia em uma 

área rural do município de Paulo Afonso. Esse caso tem urgência em 

virtude da maioria ou sua quase totalidade funciona através de gatos 

que vem danificando eletrodomésticos e com risco eminente de 

incêndio em virtude do risco e da maneia que estão sendo atendidas 

essas famílias. 

Sala das Sessões, 22 de Outubro de 2018 	
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Alberio Carlos 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N° É e/2018 

Os Vereadores que o presente subscrevem, após ouvido o Plenário, 

vem na forma regimental, requerer a Vossa Excelência, que se digne 

remeter o presente ao Exmo. Zorobabel Paiva Nunes Filho — Gerente 

Regional da Embasa, solicita que seja garantido o abastecimento de 

Água Tratada em todo Loteamento Boa Esperança. 

Justificativa — O que resultará em benéficos para mais de 300 

Famílias, que vem sofrendo a anos com a escassez da mesma. 

Sala das Sessões, 22 de Outubro de 2018 
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