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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  176 / 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido c Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Francisco 
Alves Pereira Júnior— Gerente Regional da Empresa Baiana ue Água e 
Saneamento S.A. - EMBASA — Paulo Afonso, que o serviço de instalação das 
grades de proteção para os pedestres, que esta sendo feito na ponte que dá 
acesso a ilha de Paulo Afonso, seja feito somente após que as grandes já 
estejam pintadas, finalizadas, sem necessidade de mais nenhuma 
manutenção. 

Sala das Sessões em 13 de maio de 2022. 

Valmir Araújo da Rocha 
-Vereador - 
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JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, pude constatar os transtornos causados pelo serviço de 
pintura das grades de proteção que foram instaladas na ponte que dá acesso a ilha de Paulo 
Afonso. Devido uma das passagens de pedestres estar interditada, os transeuntes são 
obrigados a cruzar a via para poder atravessar a ponte com mais seguranca, ou então, fazem 
a travessia se arriscando pela propria via entre carros e motos. É necessário uma providência 
com urgência antes que ocorra um acidente com algum popular. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 
Estado da Bahia 

ONSO 

INDICAÇÃO N°. 177 / 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Francisco 
Alves Pereira Júnior — Gerente Regional da Empresa Baiana de Água e 
Saneamento S.A. - EMBASA — Paulo Afonso, solicitando manutenção de um 
esgoto localizado à Avenida Panorama, Bairro Tancredo Neves 3 (Paralela a 
BA210) em frente à torre. 

Sala das Sessões em 16 de maio de 2022. 

Valmir Araújo da Rocha 
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JUSTIFICATIVA 

Em tempos atuais, visto que ainda estamos sofrendo com os danos causados pelo COVID-
19, o que causou uma alarmante congestão no sistema de saúde de todo o país, nós como 
intermediadores da população perante o executivo, se faz necessário atentarmos ao máximo 
intuito de evitar os riscos de doenças para nossa população. Quando presente ao requerido 
local, juntamente com a população, constatei que se trata de um esgoto à céu aberto e muita 
vegetação ao entorno. Sendo assim é de extrema necessidade e urgência para a população, 
que este problema seja resolvido. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 179 / 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Francisco 
Alves Pereira Júnior — Gerente Regional da Empresa Baiana de Água e 
SaneamentoS.A. - EMBASA — Paulo Afonso, instalação de mais caixas 
coletoras de esgoto nas residências da Rua São Rafael, Bairro Tancredo 
Neves III. 

Sala das Sessões em 28 de maio de 2022. 

Valmir Araújo da Rocha 
- Vereador - 



JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação, foi feita após, visita com as residências, fui informado pelos moradores, 
que existe uma única caixa para atender a demanda de cinco (05) residências. Sendo assim 
é de extrema necessidade e urgência para a população, que este problema seja resolvido. 
Pois, trará mais qualidade de vida ao mesmos. 
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