
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL DE 

VEREADORES DE PAULO AFONSO - BA 

REQUERIMENTO N2  3 1- \ /2018 

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal, solicitando a substituição das lixeiras nas praças 

localizadas na Avenida Getúlio Vargas, pois a maioria existente está 

quebrada e muitos locais não possuem lixeiras. 

Sala das Sessões, 19 de Fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO Ncl  33 /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência, com respaldo nos artigos 10 e 11 

da Lei 12.527 de 2011 — Lei de Acesso à Informação, que seja solicitado ao 

Prefeito Municipal, informar a esta Casa, se há alguma medida para 

recuperação do Ginásio de Esportes Luiz Eduardo Magalhães e, havendo, qual a 

estimativa de prazo para cumprimento, custos e estágio atual de tramitação, 

considerando o estado de alta precariedade em que se encontra o mesmo. 

O que antes foi um espaço para a prática de lazer e esporte deu lugar a um 

ambiente totalmente abandonado pelo poder público, onde se pode constatar 

portas e vasos de banheiros quebradas, fiação elétrica exposta e deteriorada, 

redes e rasgadas, grades quebradas, equipamentos elétricos expostos, todo tipo 

de sujeira e lixo em quase todos os compartimentos, restos de cadeiras 

amontoado, paredes sujas, falta de iluminação, entre outros muitos problemas. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 

AFONSO/BA 

REQUERIMENTO N2  3Da. /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, 

vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

solicitando que seja providenciado junto à Secretaria Municipal competente, as 

seguintes medidas com relação ao estacionamento da Prefeitura na Rua Marechal 

Rondon, vizinho à Casa dos Conselhos, utilizado por ônibus que transportam 

passageiros os povoados. 

1. Instalação de bebedouro; 

2. Sinalização na entrada, indicando estacionamento; 

3. Ampliação da cobertura, 

4. Colocação de mais bancos. 

5. Pavimentação. 

JUSTIFICATIVA 

O local é totalmente desconfortável e as pessoas passam sede enquanto aguardam os 

ônibus para o seu povoado de destino. Nos finais de semana, especialmente em dia de 

feira livre, o fluxo de pessoas aumenta, aumentando assim a concorrência por um 

espaço embaixo da cobertura e nos bancos. 

Além disso, o piso é composto de barro e quando chove vira um verdadeiro lamaçal, 

prejudicando e impedindo o movimento de pessoas e veículos. 

Devido tanta precariedade, o local é conhecido como "curral". 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  332J /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, 

vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

solicitando que durante o aguardo dos pacientes do TFD para embarque a Salvador, 

seja mantido acesso à área interna do Ginásio de Esportes Luiz Eduardo Magalhães, 

atual ponto de embarque, todos os dias, incluindo os domingos, tendo em vista que 

em dias em que não há expediente, os pacientes e 'seus acompanhantes não tem onde 

se proteger do calor, do sol ou de chuva, não tem onde sentar, nem água pra beber. 

Em que pese o local atual oferecer mais conforto do que o anterior, nos dias em que 

não há expediente na Prefeitura, o Ginásio fica fechado em prejuízo aos pacientes do 

TED por ocasião do embarque a Salvador, onde fazem tratamento. 

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO N 2  320  /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência, com respaldo nos artigos 10 e 11 

da Lei 12.527 de 2011 - Lei de Acesso à Informação, que seja solicitado ao 

Prefeito Municipal, /informar esta Casa acerca da execução da ciclovia no 

Município, fazendo constar estimativa de execução, prazo, tramitação atual, 

áreas a-serem contempladas, tendo em vista que já existe o projeto físico na 

Prefeitura e recurso para execução da ciclovia previsto no Orçamento para 

2017. 

A ciclovia, bem como ciclofaixas e sinalização para bicicletas é uma necessidade 

real que requer um tratamento de urgência. Não se trata de um pleito somente 

de ciclistas, mas de toda a sociedade, considerando os muitos benefícios que 

este projeto trará para a cidade, dentre os quais e o mais importante, a 

prevenção de acidentes e promoção de segurança nas vias públicas. 

Sala Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL DE 

VEREADORES DE PAULO AFONSO - BA 

REQUERIMENTO N2 	5 	/2018 

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal,isolicitando a substituição das lixeiras na praça Artur 

Pereira de Azevedo e instalação de novas, pois as existentes encontram-se 

quebradas e o número de lixeiras é incompatível com o tamanho da praça. 

Sala das Sessões, 19 de Fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO N 2  33 G /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal de Administração, através do Departamento Municipal de Transito, 

e alteração no trânsito da Rua Marechal Castelo Branco, tornando-a mão única — 

com tráfego sentido Rua José Hemetério de Carvalho / 31 de março. 

Trata-se de uma rua comprida, de grande movimento e com concentração de 

pontos comerciais. O fluxo de carros e pedestres é intenso e a medida requerida 

irá promover melhor organização do trânsito local, proporcionando vantagens a 

motoristas e pedestres. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO N°  33 5-  /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal de Administração, através do Departamento Municipal de Transito, 

1 alteração no trânsito da Rua Noé Pires de Carvalho, tornando-a mão única — 

com tráfego sentido Rua Monsenhor Magalhães / Avenida Otaviano Leandro de 

Moraes. 

A Rua atualmente é mão dupla. Porém, por se localizar na lateral da Rua do 

Hiper Braga e muito próxima à feira livre, há engarrafamentos todos os dias, em 

todos os períodos, tornando o transito local perigoso e desorganizado. Além 

disso, o fato de todas as ruas próximas serem mão única, acarreta maior 

congestionamento já que a Rua Noé Pires de Carvalho é a única naquela área 

que ainda é mão dupla. 

Desta forma, o atendimento à presente solicitação muito contribuirá para 

melhorar o fluxo do trânsito na referida Rua. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL DE 

VEREADORES DE PAULO AFONSO - BA 

REQUERIMENTO N12  332-j /2018 

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal,' solicitando a instalação de uma linha telefônica no 

Posto de Saúde do Riacho, em atendimento as reivindicações de seus 

moradores. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  333 /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, 

vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal competente, a recuperação da 

pracinha da rua Recanto Feliz, cujos bancos estão quebrados e o local não oferece 

qualquer estrutura de lazer para os moradores da área. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO N°  3302, /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a construção de uma quadra poliesportiva no povoado 

isiclio. 

O atendimento a esta solicitação atenderia a uma reivindicação daquela 

comunidade, cujos jovens e crianças não tem qualquer espaço para prática de 

esporte e lazer. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  33) /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal, Ísolicitando, providenciar junto ao órgão 

competente, a arborização e reforma da Praça localizada no final da Rua 

Vereador Moisés Pereira, tendo em vista que o espaço por não oferecer 

conforto e devido ao calor por falta de árvores, é pouco utilizado pelos 

moradores locais. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO N2  -a 3.0 /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, ;solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a revitalização do parque infantil situado na praça 

Bráulio Gomes, conforme justificativa abaixo. 

Os equipamentos estão enferrujados e em péssimo estado de conservação, 

oferecendo riscos de acidentes e doenças, principalmente, às crianças que 

frequentam o local. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  3 015 /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, 

vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

!solicitando, providenciar junto ao órgão municipal competente a RFORMA DA PRAÇA 

da Avenida da Amizade —CHESF. 

A praça encontra-se hoje deteriorada, não podendo ser utilizada como área de lazer 

para os moradores da avenida onde está localizada e moradores das áreas 

circunvizinhas, necessitando urgente de reforma. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL DE 

VEREADORES DE PAULO AFONSO - BA 

REQUERIMENTO N 2  302 8)  /2018 

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal, (solicitando as seguintes providências para o Posto 

dos Correios do Povoado Riacho: 

1. Colocação de almofadas no banco de cimento na parte interna do 

posto; 

2. Instalação de uma linha telefônica; 

3. Colocação de ventiladores; 

4. Bebedouro. 

O local é pequeno, sem ventilação, banco em cimento e sem ventilador 

A linha telefônica ajudaria os moradores se informarem mais rapidamente 

acerca das correspondências que chegam. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 

674-04. 

DE j 

M rio Cesar arreto giát 	 , 

1 	APROMO (A) iC 585/10 N° 12J0 	i 
4l_3 dg.  PORIneni 

VOTOS CONTRA  —  
, 	; 

MESA DA C.M./ P.A. j2, 03 /.12_,Í 
I 

RI *E SIOENTE .-........,...--._ 	  

Vereador 



í

ATESTO O PECE8141ENTO PROT N'3 
EM 	DE '' O 

1. 	 Sul. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO N°  3D 	/2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, 'solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a colocação de banco no ponto de ônibus da Praça do 

Trabalhador, na Avenida Getúlio Vargas. 

O fato de a parada de ônibus está na área da praça não deve justificar a 

ausência de banco na parada de ônibus. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO N2  33 G /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a entrada do ônibus escolar no Povoado lsidio, pois o 

mesmo apenas passa na entrada do Povoado, dificultando o acesso de 

estudantes que moram em áreas mais distantes do Povoado. 
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