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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A VONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N2.  114  / 2021  

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, INDICA, ao Ilmo. Sr. ZOROBABEL PAIVA NUNES 

FILHO — MD GERENTE REGIONAL DA EMBASA, no sentido de viabilizar em caráter 

de urgência, o saneamento básico de todo Povoado Malhada Grande. 

Considere — se que a presente indicação contribuirá decisivamente para beneficiar a 
melhoria da qualidade de vida dos moradores do Povoado acima citado. 

Sala das Sessões em 25 de maio de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 127' 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem 

na forma regimental, requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, 

juntamente com o Secretário de Sec. de Saúde, Adonel Júnior, solicitando 

em caráter de urgência, o retorno das cestas básicas das pessoas 

assistidas dentro do Programa HIV/AIDS e DST, conforme previsto na 

Lei Orçamentaria. 

Ás pessoas soropositivas com HIV/AIDS e DST, independente de 

sexo, raça, religião ou idade, necessitam de assistência, principalmente 

nesse momento de pandemia, onde as mesmas fazem uso de medicações. 

Lembrando que o retorno da entrega das cestas básicas é muito 

importante e pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, 

contribuindo para diminuir o sofrimento, suprir as carências e restabelecer a 

cidadania. 
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