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

INDICAÇÃO N" i-2 /2017.
A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma
regimental Requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Dmo. Sr. Marcus
Vinícius Ferreira Bulhões, Diretor Presidente da Companhia de Engenharia Hídrica e de
Saneamento da Bahia - CERB solicitando a perfuyação de poço tubular no Povoado Lagoa
Grande e a devida implantação do sistema simplificado de abastecimento de água para
atender a outras localidades.
Justificativa:
Considerando que o projeto beneficiara os moradores das comunidades Lagoa Grande e
Baixa da Onça, perfazendo um total de 130 famílias.
Essa intervenção contribuirá muito para o fortalecimento da cadeia produtiva das
localidades e garantira melhor qualidade de vida da populaçtto local. Com isso, esperamos o
acolhimento dessa indicação, que muito contribuirá para o desenvolvimento dos povoados
citados.

Sala das Sessões, em 12 de Setembro de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

INDICAÇÃO it

ig /2017.

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma
regimental Requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Ilma. Sr. Marcus
Vinícius Ferreira Bulhões, Diretor Presidente da Companhia de Engenharia Hídrica e de
Saneamento da Bahia - CERB solicitando a perfuração de poço tubular no Povoado
Bonomão e a devida implantação do sistema simplificado de abastecimento de água para
atender a Comunidade.
Justificativa:
Considerando que o projeto beneficiara os moradores dessa comumaade, perfazendo um
total de 60 famílias.
Essa intervenção contribuirá muito para o fortalecimento da cadeia produtiva da
localidade e garantirá melhor qualidade de vida da população local. Com isso, esperamos o
acolhimento dessa indicação, que muito contribuirá para o desenvolvimento do povoado citados.

Sala das Sessões, em 12 de Setembro de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

INDICAÇÃO lt Il. /2017.
A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma
regimental Requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao limo. Sr. Marcus
Vinícius Ferreira Bulhões, Diretor Presidente da Companhia de Engenharia Hídrica e de
Saneamento da Bahia - CERB, solicitando o melhoramento e implantação (tubulação e caixa
d'água) do sistema de abastecimento de água nas localidades, Sitio do Tará, Malhada da
Caiçara, Tabuleirinho, Salobro e Xingozinho, onde serão beneficiadas aproximadamente
2.000 pessoas.
Justificativa:
Na atualidade as famílias são abastecidas por meio de carros pipas, com ausência de qualidade,
ou seja, a água fornecida não tem nenhum tratamento, pois o sistema mais próximo de água
potável fica a 45 km.
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