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MESA DA C. 

oubert Félix 
- Vereador - 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  219  / 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Ilmo. Sr. ALEX 
FUTUCA, MD. Diretor-presidente - (CERB), tendo em vista que o pedido de 
Informação da Indicação de n°09/2019, não foi atendido, este Vereador 
vem REITERAR o pedido supracitado: 

Solicitando viabilizar estudo para perfuração de 01 (um) POÇO TUBULAR 
(Artesiano) comunitário no Povoado Malhada da Caiçara. 

Sendo que o Poço já está cavado 120 metros, falta apenas a instalação. 

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

Sala das Sessões, em 03 de agosto de 2022. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 221 12022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Ilmo. Sr. ALEX 
FUTUCA, MD. DIRETOR-PRESIDENTE - (CERB), tendo em vista que o 
pedido de Informação da Indicação de n°06/2019, não foi atendido, este 
Vereador vem REITERAR o pedido supracitado: 

Solicitando viabilizar estudo para perfuração de 01 (um) POÇO TUBULAR 
(Artesiano) comunitário no Povoado Lagoa Seca. 

Sendo que a perfuração poderá ser feita onde for mais propícia. 

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

Sala das Sessões, em 03 de agosto de 2022. 
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