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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/2017. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvido o Plenário, vem 

na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa 

de Deus, juntamente com o Secretário de Infraestrutura, MD. Wilson 

Pereira Filho,' solicitando a limpeza e a Cobertura do Canal Emissário de 

Esgoto existente entre o Bairro Moxotó e Bairro Barroca. 

Considerando que os moradores das ruas próximas ao local citado 

acima vêm sofrendo com o mau cheiro devido o esgoto (dejetos) que correr 

"a céu aberto", sendo que no período chuvoso o problema se agrava, 

dificultando a vida de todos. 

Vale ressaltar que é de suma importância que se proceda à limpeza, 

manutenção assim como a Cobertura do Canal, haja vista que há muito 

tempo os dejetos correm a céu aberto, provocando um insuportável mau 

cheiro por todo o Bairro. 

Vale salientar também que tal situação vem a causar danos não só ao 

meio ambiente, mas também a saúde das pessoas que ali residem ou 

transitam próximo a esta área. 

Sala das em 20 de J llJode2Ol7. 

FELIX 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. qb3  / 2017. 
• 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a viabilidade no 

sentido de implantar serviços de saneamento básicos, como a colocação de tubulação 

de esgoto no Condomínio Amanda de Morais. 

O pedido de saneamento básico, como a colocação de tubulação de esgoto se 

faz necessário uma vez que neste local não ha nem um tipo de serviço de saneamento, 

sendo que o esgoto existente é "a céu aberto". 

Considera-se também que os moradores deste local, além de sofrerem com o 

mau cheiro, também sofrem com o problema de mosquitos e insetos, entre outros 

males que deste esgoto surgem. Problema este que se agrava no período chuvoso, 

dificultando assim a vida de todos que ali residem. 

Vale ressaltar que é de suma importância que se proceda à limpeza deste local 

assim como a colocação de tubulação de esgoto, haja vista que há muito tempo os 

dejetos correm a céu aberto, provocando um insuportável mau cheiro por todo o Bairro. 

Vale salientar também que tal situação vem a causar danos não só ao meio 

ambiente, mas também a saúde das pessoas que ali residem ou transitam próximo a 

esta área. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. C/ / 2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando providencias no 

sentido de implantar serviços de saneamento básicos, como a colocação de tubulação 

de esgoto e a viabilidade de pavimentação asfáltica na rua santa Berbere localizada no 

Bairro Barroca. 

O pedido dos serviços de melhoria nesta artéria se faz necessário em virtude da 

situação em que a mesma se encontra, sendo que nesta época de chuva fica 

intransitável por motivo do lamaçal e do esgote a céu aberto que ali permanece. 

Há de se levar em consideração, que providenciando os serviços de saneamento 

básicos necessários a esta área, assim como a viabilização de urna Pavimentação 

asfáltica, é um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida 

da população deste local. 

Considerando-se também que este pedido é proveniente de solicitações dos 

moradores da localidade a cima citada. Uma vez que atendidos, esta melhoria 

promoverá aos moradores e usuários das vias, boas condições de transito e mobilidade 

ao local, beneficiando motoristas e pedestres. 

Saladas 

FE 

em 13 dibe hno doe 2017. 

-Vereado 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.9  lig/  2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Luiz Barbosa de Deus Prefeito Municipal juntamente com o Secretário de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Implantação 

de uma Faixa de Pedestres em frente à Escola Municipal Guiomar Pereira, localizada 

na Rua Moxoto, N/S, Vila Oliveira Brito (antigo Bairro Moxoto). 

Considerando que o pedido ora consignado visa evitar que ocorram acidentes 

pela falta de sinalização naquele local, tendo em vista o grande fluxo de Estudantes 

que por ali que transitam. 

Considere-se também que é de nossa responsabilidade enquanto 

representantes legais da população visar o bem maior que é a vida. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 9431 2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Pavimentação 

Asfáltico da Rua da Subestação, iniciando na Rua Nossa Senhora Aparecida até a Av. 

Moxoto, localizada na Vila Oliveira Brito (antigo Bairro Moxoto Bahia). 

O pedido da Pavimentação nesta área se faz necessário em virtude da situação 

em que a mesma se encontra, sendo que nesta época de chuva fica intransitável por 

motivo do lamaçal que ali permanece. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. Uma vez que atendidos esta Pavimentação promoverá aos 

moradores e usuários das vias, boas condições de transito e mobilidade ao local, 

beneficiando motoristas e pedestres. 

Há de se levar em consideração também, que a viabilização da Pavimentação 

asfallica desta área é um investimento de infraestrutura que trará melhoria na 

qualidade de vida da população, além do ganho material, uma vez que os imóveis 

passaram a ser mais valorizados. 

Sala das S 	 de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No.q146  / 2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Pavimentação 

Asfáltico das seguintes artérias localizadas no Bairro Abel Barbosa: 

> Rua Equador; 

> Rua Paraguai; 

> Rua Holanda; 

.> Rua Suíça; 

> Rua Argentina; 

> Rua Canadá; 

> Rua Lago Dourado; 

> Rua Lago Horizonte; 

> Rua Lago do Amor; 

> Rua Lago da Paz; 

> Rua Lago Paranoâ; 

> Rua Lago ltaparica; 

> Rua Lago Itapu& 

> Rua Lago Ipanema; 

> Rua das Argalias; 

> Rua dos Expedicionários; PATES_È REcEameno Per ér EM, 

Sea  



ERT FELIX 	O 
- Vereador - 

> Rua Itália; 

> Rua Lago Cristalino; 

> Rua Lago Azul; 

Si• Rua Lago Norte. 

O pedido da Pavimentação se faz necessário em virtude da situação em que a 

pavimentação em paralelepípedo nessas ruas se encontra. 

Considerando que este pedido ê proveniente de solicitações dos moradores•da 

localidade acima mencionada. Uma vez que atendidos, está Pavimentação promoverá 

aos moradores e usuários das vias, boas condições de transito e mobilidade ao local, 

beneficiando motoristas e pedestres. 

Há de se levar em consideração também, que a viabilização da Pavimentação 

asfáltica desta área é um investimento de infraestrutura que trará melhoria na 

qualidade de vida da população, além do ganho material, uma.  vez que os imóveis 

passaram a ser mais valorizados. 

Sala 	 em 14 de J ode 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. cuts--,  2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando o Recapeamento 

da Pavimentação Asfálfico da Rua Nossa Senhora Aparecida localizada no Bairro 

Moxotó Bahia. 

O pedido de Recapeamento da Pavimentação se faz necessário em virtude da 

situação em que a pavimentação nessas ruas se encontra. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. Uma vez que atendidos, esta Pavimentação promoverá aos 

moradores e usuários das vias, boas condições de transito e mobilidade ao local, 

beneficiando motoristas e pedestres. 

Há de se levar em consideração também, que a viabilização da Pavimentação 

asfálfica desta área é um investimento de infraestrutura que trará melhoria na 

qualidade de vida da população, além do ganho material, uma vez que os imóveis 

passaram a ser mais valorizados. 

Sala das S 	 14 de Junho 	2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Obras, MD Wilson Pereira Filho solicitando a Implantação de 

Quiosques na Praça da Rua Maneta Ferraz, localizada no centro da cidade. 

Considere-se que este pedido é proveniente de pedidos dos moradores daquela 

região, uma vez que a citada praça se encontra carecendo de uma vez que esta área 

é uma excelente via de acesso a toda população, sem contar com uma ótima aparência 

visual que proporcionaria a toda população local a construção acima mencionada, 

sendo que a mesma terá como principal objetivo reunir amigos, familiares, pessoas que 

usufruam da localidade para conversar, descontrair. Por esses motivos os moradores 

necessita dessa inquestionável área de lazer o mais rápido possível. 

Sala das 	 nho de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 96?ji  2017. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Esmo. Sr. 

Luiz Barbosa de Deus Prefeito Municipal juntamente com o Secretário de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, MD. Wilson Pereira Filho( solicitando a Implantação 

de equipamentos para academia da saúde ao ar livre no Centro de Cultura Lindinalva 

Cabral. 

Considerando que o objetivo da academia da saúde ao ar livre é estimular a 

promoção da saúde, bem como a prevenção e a redução de mortes prematuras por 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

Considerando também que as academias ao ar livre vêm sendo uma ótima 

opção para os praticantes de atividades físicas, tendo um baixo custo e grande 

beneficio. Uma vez que através de uma solução inteligente para disposição dos 

equipamentos a um baixo custo, é possível a ocupação de um espaço relativamente 

pequeno. 

Sendo assim a academia da saúde ao ar livre também tem como objetivo 

oferecer às pessoas que não têm condições financeiras ou que não gostam de 

frequentar as academias comuns a possibilidade de se exercitar, sem pagar nada por 

isso, uma vez que esses equipamentos podem ser usados por pessoas de todos os 

tamanhos e idades. 

Considere-se também que â de nossa responsabilidade enquanto 

representantes legais da população visar o bem maior que é a saúde. 
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