
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO Ne.  25  / 2020 

O Vereador que presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as demais 
formalidades regimentais, indica, o Ilmo. Sr. ZOROBABEL PAIVA NUNES FILHO, 
MD. GERENTE REGIONAL DA EMBASA, solicita o "desentupimento" do esgoto 
que está causando transtorno a todos os moradores das Ruas São Carlos e Mato 
Grosso, no Bairro BTN III, pelo fato de estar voltando o esgoto nas residências e ruas 
devido a rede estar entupida. 
O vazamento com resíduos sólidos extensivo adentra as vias, levando água fétida nas 
ruas afetado e causando risco à saúde de todos. 
Pelo acima exposto, aguardamos uma resposta e providências urgentes desta 
companhia sobre o assunto. 

Sala das Sessões em 07 de agosto de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  26  /2020 

O Vereador que presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as demais 
formalidades regimentais, indica, o Ilmo. Sr. ZOROBABEL PAIVA NUNES FILHO, 
MD. GERENTE REGIONAL DA EMBASA, solicita o "desentupimento" de esgoto que 
está causando transtorno a todos os moradores da rua Nossa Senhora das Dores 
n2999 no Bairro BTN III, pelo fato de estar voltando o esgoto nas residências e ruas 
devido a rede estar entupida. 
O vazamento com resíduos sólidos extensivo adentra as vias, levando água fétida nas 
ruas afetado e causando risco à saúde de todos. 
Pelo acima exposto, aguardamos uma resposta e providências urgentes desta 
companhia sobre o assunto. 

Sala das Sessões em 07 de agosto de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N.  27  / 2020 

O vereador abaixo subscrito vem, na forma regimental previstas 
nos arts. 104 e 125, apresentar INDICAÇÃO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Luiz 
Barbosa de Deus, para que promova a REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA — 
REURB, em áreas consideradas núcleos urbanos informais, na modalidade Reurb de 
Interesse Social — Reurb-S, com destaques para o núcleo urbano informal São 
Sebastião e outros núcleos urbanos informais consolidados ou não localizados no 
Bairro Tancredo Neves - BTN, Marina França, Santa lnez, Benone Resende, São 
Vicente, Pedra Cumprida, Barroca, Jardim Aeroporto, Boa Esperança e Siriema - 
cumprindo o comando da Lei Federal n° 13.465/2017 e determinações da Lei Municipal 
n° 1.406/2019. 

A presente INDICAÇÃO objetiva identificar os núcleos urbanos 
informais que devam ser regularizados, com vistas a melhorar as condições 
urbanísticas e ambientais; garantir o direito social à moradia digna e às condições de 
vida adequadas; garantir a efetivação da função social da propriedade e ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes, como prava' o art. 10 da Lei n° 13.465/2017. 

Insta dizer, na oportunidade, que a regularização fundiária urbana 
ora requerida visa mitigar problemas envolvendo a necessidade de regularização 
fundiária no Brasil, os quais se destacam (fonte do Ministério das Cidades): 1) que 40% 
e 70% da população urbana nas grandes cidades dos países em desenvolvimento 
vivem em Imóveis informais; 2) que o Brasil possui mais de 50% dos seus 
imóveis urbanos com alguma irregularidade fundiária; 3) que aproximadamente 
100 milhões de pessoas moram em imóveis irregulares e estão privadas de 
algum tipo de equipamento urbano ou comunitário. 

Sala das Sessões em 04 de agosto de 2020. 
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