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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  203!  2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Ilustríssimo 
Senhor Francisco Alves Pereira Júnior, Gerente Regional da Embasa em Paulo 
Afonso solicitando: A EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA DO POVOADO 
MALHADA GRANDE, EM ESPECIAL NA RUA DO CAMPO, ESTRADA DE 
ACESSO AO POVOADO BONOMÃO. Conforme justificativa exposta a seguir: 

JUSTIFICATIVA: 

Em visita ao povoado Malhada Grande, verificamos a ausência da rede de 

água potável na rua do campo, estrada de acesso ao povoado Bonomão. 

Salienta-se que a referida extensão de rede atenderá pouco mais de quinze 

(15) residências que padecem com a falta de água de qualidade naquele 

logradouro público. 

Outrossim, espera-se, que a presente indicação seja devidamente acolhida, no 

sentido de dotar os moradores da rua ora apresentada com água potável e de 

qualidade para o consumo. 

Sala das Sessões, em • de Setembro de 2021, 

Vd 	 

Gilm • r 'Marinho) 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo 
Afonso 

INDICAÇÃO N°. 204 I 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 
demais formalidades regimentais, Indica ao Excelentíssimo Senhor LUIZ 
BARBOSA DE DEUS — Prefeito do Município de Paulo Afonso/BA) solicitando: A 
COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 
TÉCNICA DA CIDADE DE PAULO AFONSO/BA. 

JUSTIFICATIVA: 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, incialmente informamos a Vossa Excelência que 

o complexo da Polícia Técnica localizado na cidade de Paulo Afonso, em que 

pese, algumas reformas ocorridas, não foi contemplado com a cobertura do 

estacionamento daquele equipamento Público Estadual. 

Assim sendo, solicitamos a costumeira atenção de Vossa Excelência no sentido 

de contemplar a unidade policial aqui ora referenciada com a cobertura do seu 

estacionamento proporcionando desta forma maior conforto para of funcionários 

públicos lotados naquela unidade, bem como, a sociedade em geral que se 

utiliza daquele espaço público. 

Por tudo o quanto exposto, contamos com a sensibilidade de Vossa Excelência 

para que o pleito ora em referência seja devidamente atendido. 

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. N° 
EM 22 O 4- 	de 20.4,2 

Sala das Sessões, eA 22 de Julho de 2022. 

mano 	n o)- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Av. Apolônio Sales, 495, Centro, CEP. 48601-200, Paulo Afonso 

Gabinete Do Vereador Gilmário Marinho 

INDICAÇÃO N°. 222 / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Excelentíssimo 
Senhor RUI COSTA DOS SANTOS, (Governador do Estado da Bahia). 
Solicitando. A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA BA 210, NO 
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO DE ACESSO AO POVOADO 
ANGICO/R10 DO SAL ATÉ AO POVOADO XINGOZINHO NA DIVISA DO 
ESTADO DE SERGIPE pelas razões e justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

Através de visitação ao local, bem como de acordo com populares e a 

comunidade em geral que se utiliza daquela importante via de acesso a cidade 

de Paulo Afonso, a estrada em apreço se encontra toda "esburacada e o 

acostamento com bastante matagal", dificultando desta forma o trânsito de 

veículos e o escoamento da produção agrícola, gerando transtornos 

econômicos para as pessoas que transitam naquela via diariamente. 

Ressalta-se por oportuno, que o atendimento do pleito em referência 

beneficiará a sociedade Paulo Afonsina como um todo, até por que, aquela via 

de acesso faz fronteira com o Estado de Sergipe, sendo que as condições em 

que se encontram aquela estrada, também inviabiliza o desenvolvimento do 

turismo local, já prejudicado por conta dos efeitos da covid 19 que 

desestruturou toda a cadeia produtiva e turística de nossa região. 

Dessarte, e por tudo aqui exposto, espera-se que o Poder Público tome as 

providências necessárias no sentido de atender a solicitação da sociedade 

Paulo Afonsina. 

¡ATESTO) RE BIMENTO PTV1.53°  
EM  Cl 



Sala das Sessões, e 04 de Agosto de 2022. 

6Iman 
( Gilm r 	arinho) 

ereador - 
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