CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°.

3 / 2017

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, a Ilma. Sra. Flávia
Bezerra da Silva, Gerente Comercial de Paulo Afonso, solicitando estudo de
viabilidade para extensão da rede de água da EMBASA, do Povoado Arrastapé
até o São Domingos, município de Paulo Afonso-BA, com cerca de 200 famílias
a serem beneficiadas.
Vale frisar que a distância da rede da EMBASA localizada no
Povoado Arrastapé até o São Domingos é entorno de 12Km (doze quilometro).
Considere-se que a presente indicação contribuirá decisivamente
para beneficiar a melhoria da qualidade de vida da comunidade citada, visto
que as mesmas estão passando por dificuldades para terem acesso à água
potável para consumo e demais utilidades.

Sala das Sessões em 09 de março de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°.

/ 2017

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, a Ilma. Sra. Flávia
Bezerra da Silva, Gerente Comercial da EMBASA em Paulo Afonso,
solicitando estudo de viabilidade para extensão da rede de água da EMBASA,
para a comunidade do Alto do Araticum, município de Paulo Afonso-BA, com
cerca de 30 familias a serem beneficiadas.
Vale frisar que a distância da rede principal da EMBASA até a
localidade é de 800m (oitocentos metros).
Considere-se que a presente indicação contribuirá decisivamente
para beneficiar a melhoria da qualidade de vida da comunidade citada, visto
que as mesmas estão passando por dificuldades para terem acesso à água
potável para consumo e demais utilidades.

Sala das Sessões em 09 de março de 2017.

JE OUBERT ETTO
- Vereador -
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