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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 142/ 2022. 

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 

dispensadas as demais formalidades regimentais, INDICA, ao Exmo. Sr. 

Governador do Estado da Bahia- Rui Costa dos Santos e ao, Ilmo. Sr. 

Diretor Regional da Embasa-Francisco Alves Pereira Junior, que viabilize a 

construção e instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto — ETE 

compacta à montante do emissário que desagua no Lago da Aurora (praça Valter 

José da Silva). 

Localizado no bairro Alves de Souza, o Lago da Aurora está inserido na 

Praça Valter José da Silva, próxima a diversos pontos turísticos do município, e 

possui considerável quantidade de frequentadores, incluindo turista, que buscam 

opções de lazer. 

Após receber diversas reclamações dos munícipes e realizar vistorias in 

loco, foi possível constatar o lançamento de grande volume de efluente in natura 

no corpo hídrico em questão. Considerando que práticas como estas podem 

acarretar diversas consequências danosas como a transmissão de doenças 

(cólera, disenteria, meningite, entre outras) e ainda o agravamento da poluição 

hídrica, que provocam sério desequilíbrio no ecossistema aquático. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Desta forma, é imprescindível adotar medidas que tratem o agente 

causador (poluição), assim, caso constatado a impossibilidade de realizar o 

desvio desse efluente para uma coletora própria de esgoto, indica-se a instalação 

de uma ETE compacta, à montante do emissário, fazendo com que o descarte 

realizado neste espelho d'água passe por um tratamento, diminuindo 

consideravelmente a capacidade poluidora. 

Diante do exposto, objetivando evitar os frequentes transtornos citados por 

moradores e turistas, além de colaborar diretamente na causa ambiental 

municipal, aguardo posicionamento em relação a esta indicação. 

Sala das Sessões, em 20 de abril de 2022. 
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