CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia SESSÃO ORDINÁRIA - 20/02/2020
AUTOR: BERO DO JARDIM AEROPORTO
Moção 002/2020 - JOSE GOMES FILHO, (pai do radialista Arnaldo Ferreira Gomes) ocorrido hoje
dia 05/12/19 no hospital Nair Alves de Souza, pessoa bondosa certamente deixará uma lacuna no
coração de todos que tanto o amava.
Requerimento 101/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 131/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando que se faça a Capinação e Varrição em todo o Bairro
Perpetuo Socorro.
Requerimento 102/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 131/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a implantação de Bebedouros no Mercado Público, antiga
Feira Grande.
Requerimento 105/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 122/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a construção de um Posto de Saúde (UBS) no Bairro Amaury
de Menezes (antigo BNH).
Requerimento 107/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 122/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a construção de Arquibancadas ao redor da Quadra
Poliesportiva recentemente construída no Bairro Sal Torrado.
Requerimento 123/2020 - Solicitar que o requerimento 866/19 que já foi pedido e até o momento
não, solicitando a Varrição e Capinação em todo o Bairro Boa Esperança.
Requerimento 128/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 650/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando que seja feito um Redutor de Velocidade na Rua Senador
Humberto Lucena em frente à casa de nº 98 no Bairro Jardim Aeroporto.
Requerimento 135/2020 - Solicitando a Varrição e a Capinação em todo o Bairro São Vicente
(prainha).
Requerimento 137/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 894/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicita a Sinalização de todos os Redutores de Velocidade da Rua
Herbert de Souza Bairro São Vicente (antiga prainha).
Requerimento 140/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 868/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicita a Capinação e Varrição de todo o Bairro São Vicente (antiga
prainha).
Requerimento 143/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 924/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando uma faixa de Pedestre em frente a Pousada Cristal nas
margens da BA 110, pois a falta do mesmo está trazendo grandes transtornos aos moradores.
Requerimento 144/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 985/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Pavimentação Asfáltica de todas as Ruas do Bairro São
Vicente (antiga prainha)
Requerimento 146/2020 - Solicitando em caráter de urgência a construção de parada de ônibus
coletivo no Bairro São Vicente (antiga prainha)
Requerimento 151/2020 - Solicitando que o requerimento de nº215/19 que já foi pedido e até o
momento não atendido, solicitar a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro São Vicente
(antiga prainha).
Requerimento 153/2020 - Solicitando que o requerimento de nº138/19 que já foi pedido e até o
momento não atendido, solicita a Retirada de Entulhos em todo no Bairro São Vicente (antiga
prainha).
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Requerimento 155/2020 - Solicitando que o requerimento de nº133/19 que já foi pedido e até o
momento não atendido, solicitando a troca da tampa de esgoto por tampa de ferro da Rua Adair
Pereira Leite no Bairro São Vicente (antiga prainha).
Requerimento 157/2020 - Solicitando que o requerimento de nº98/19 que já foi pedido e até o
momento não atendido, solicitando a Reforma da Creche localizada no Bairro São Vicente (antiga
prainha).
Requerimento 161/2020 - Solicitando que o requerimento de nº94/19 que já foi pedido e até o
momento não atendido, solicitando a troca da tampa de esgoto por tampa de ferro da Rua México
no Bairro São Vicente (antiga prainha), próximo ao mercadinho Silveira
Requerimento 162/2020 - Solicitando que o requerimento de nº92/19 que já foi pedido e até o
momento não atendido, solicitando a manutenção do esgoto localizado na Eraldo Rocha no Bairro
São Vicente (antiga prainha).
Requerimento 164/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 577/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando que se faça a Reforma juntamente com a Cobertura da
Quadra Poliesportiva do Bairro Boa Esperança.
Requerimento 165/2020 - Solicitando que o requerimento de nº58/19 que já foi pedido e até o
momento não atendido, solicitando em Caráter de Urgência a implantação das placas
sinalizadoras do Bairro Cleriston Andrade, e nela contida a identificação da Clínica de
Hemodiálise.
Requerimento 166/2020 - Solicitando a instalação que o requerimento de nº 110/19 que foi
pedido e não atendido até o momento, solicitando que se faça a Poda de todas as Arvores da Rua
da Consolação no Bairro Fazenda Chesf.
Requerimento 170/2020 - Solicitando que o requerimento de nº121/19 que já foi pedido e até o
momento não atendido, solicitando a Varrição e Capinação juntamente com a limpeza geral do
Bairro Siriema 1, 2 e 3.
Requerimento 178/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 141/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a reforma juntamente com a cobertura da Quadra
Poliesportiva localizada no Bairro Siriema 1.
Requerimento 185/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 140/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a troca da caixa de esgoto juntamente com a troca da tampa
substituindo por tampa de ferro do Bairro Siriema 1.
Requerimento 202/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 142/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a retirada de lixo que fica próximo a Quadra Poliesportiva do
Bairro Siriema 1.
Requerimento 206/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 143/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a instalação de um ponto de wifi na área de lazer no Bairro
Siriema 1, 2 e 3.
Requerimento 217/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 100/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando que seja feito uma UBS no Bairro Fazenda Chesf.
Requerimento 218/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 63/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a construção de uma Quadra Poliesportiva Povoado Alto do
Araticum para melhor atender aquela população.
Requerimento 219/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 896/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a construção de uma Praça juntamente com Academia de
Saúde no Bairro Boa Esperança.
Requerimento 220/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 685/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando que se passe a máquina em todo o campo de futebol
localizado não Bairro Fazenda Chesf (no acampamento Chesf).
Requerimento 222/2020 - Solicitando a instalação que o requerimento de nº 208/19 que foi
pedido e não atendido até o momento, solicitando a instalação de um Gard Rail na Avenida dos
Encantos próximo à casa de hospedes no Acampamento Chesf.
Requerimento 224/2020 - Solicitando a pavimentação em paralelepípedo em todo o povoado
Caiçara.
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Requerimento 227/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 869/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Rede de Proteção da Quadra Poliesportiva Povoado
Açude.
Requerimento 238/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 79/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a construção de uma área de Lazer no Bairro Fazenda
Chesf.
Requerimento 245/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 684/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando que seja feito a troca do ponto de ônibus localizado em frente
à Igreja Anchieta no Bairro Jardim Bahia.
Requerimento 249/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 106/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Varrição e Capinação da Av. Moxoto, no Bairro Moxoto
Bahia.
Requerimento 251/2020 - Solicitando UMA AMBULÂNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO
BAIRRO BOA ESPERANÇA, considerando que as pessoas precisam dos serviços de transportes
para se deslocar até o hospital.
Requerimento 254/2020 - Solicitar que o requerimento 867/19 que já foi pedido e até o momento
não, solicitando a Varrição e Capinação em todo o Bairro Jardim Aeroporto.
Requerimento 255/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 44/18 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Regularização dos imóveis nos Bairros Moxotó Ba, Pedra
Cumprida e Engenheiro Alves de Souza (Vila Nobre), de forma a possibilitar a emissão de
escrituras públicas.
Requerimento 256/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 45/18 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Regularização dos imóveis nos Bairros Siriema 1,2,3 e
Barroca, de forma a possibilitar a emissão de escrituras públicas.
Requerimento 259/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 48/18 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Regularização dos imóveis no Bairro São Vicente (prainha),
de forma a possibilitar a emissão de escrituras públicas.
Requerimento 267/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 101/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando que seja feito uma pista para a prática de caminhada
iniciando do Corpo de Bombeiro até a Instituição FUNDAME no Bairro Fazenda Chesf.
Requerimento 278/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 96/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a reforma da praça do Bairro Barroca no Condomínio
Amanda Moraes.
Requerimento 296/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 898/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicita a Construção de um VESTUÁRIO COM BANHEIROS NA
QUADRA DE ESPORTES, localizado no BAIRRO BOA ESPERANÇA.
Requerimento 299/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 214/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a construção de uma Creche no Bairro Jardim Aeroporto.
Requerimento 316/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 685/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando que se passe a máquina em todo o campo de futebol
localizado não Bairro Fazenda Chesf (no acampamento Chesf).
Requerimento 320/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 95/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a construção de um Posto de Saúde (UBS) no Acampamento
Chesf nas imediações dos quatro grupos.
Requerimento 333/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 104/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Coleta de Lixo que fica dentro das Valetas do Bairro
Barroca no Condomínio Amanda Moraes.
Requerimento 334/2020 - Solicitar que o requerimento de nº 139/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando uma faixa de pedestre em frente a Padaria Boa Massa no
Acampamento Chesf.
Requerimento 340/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 136/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicita que seja feito uma academia de saúde no Bairro Barroca.
Requerimento 343/2020 - Solicitar que o requerimento de nº 93/19 que foi pedido e não atendido
até o momento, solicitando a instalação de abrigo para taxistas no Hospital Nair Alves de Souza.
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Requerimento 344/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 897/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicita a Construção de um VESTUÁRIO COM BANHEIROS NA
QUADRA DE ESPORTES, localizado no BAIRRO JARDIM AEROPORTO.
Requerimento 357/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 216/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Construção de uma Escola no Bairro jardim Aeroporto.
Requerimento 361/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 115/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Pavimentação em Paralelepípedo em toda a Rua Santa
Barbara no Bairro Barroca.
Requerimento 362/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 114/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicita que seja feito toda a Rede de Saneamento Básico em toda a
Rua Santa Barbara no Bairro Barroca.
Requerimento 363/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 217/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Varrição e Capinação juntamente com a Limpeza Geral em
todo o Bairro Boa Esperança
Requerimento 364/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 206/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a Construção de uma Creche no Bairro Boa Esperança
Requerimento 365/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 207/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a construção de uma UBS (unidade básica de saúde) no
Bairro Jardim Aeroporto.
Requerimento 366/2020 - Solicitando que o requerimento de nº 145/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a instalação de um ponto de wifi na área de lazer no Bairro
Jardim Aeroporto.
Requerimento 367/2020 - Solicita que o requerimento de nº 117/19 que foi pedido e não atendido
até o momento, solicitando a Pavimentação Asfáltica completa de todas as Ruas do Bairro Jardim
Aeroporto como também das Ruas Artur de Brito, Mario Andreazza Xavier Torres, Ministro Sérgio
Mota, Senador Humberto Lucena, Alex Antônio Bezerra e Travessa Mario Andreazza.
Requerimento 368/2020 - solicitando que o requerimento de nº 144/19 que foi pedido e não
atendido até o momento, solicitando a instalação de um ponto de wifi na área de lazer no Bairro
Boa Esperança.
Requerimento 369/2020 - Solicita que o requerimento de nº 62/19 que foi pedido e não atendido
até o momento, solicitando a Implantação de um CAP´S na área Infantil no Bairro Jardim
Aeroporto.
Requerimento 370/2020 - Solicita que o requerimento de nº 81/19 que foi pedido e não atendido
até o momento, solicitando a Construção de uma Praça Juntamente com uma Academia de
Saúde no Bairro Boa Esperança
Requerimento 371/2020 - Solicita que o requerimento de nº 118/19 que foi pedido e não atendido
até o momento, solicitando a Pavimentação Asfáltica saindo da Entrada do Verde Perto a casa de
Xangó, incluindo o Bairro Boa Esperança.
Requerimento 372/2020 - Solicita que o requerimento de nº 152/19 que foi pedido e não atendido
até o momento, solicitando a Construção de uma Praça Juntamente com uma Academia de
Saúde no Bairro Jardim Aeroporto
AUTOR: BERO DO JARDIM BAHIA
Requerimento 007/2020 - Uma praça na frente da igreja católica cleriston andrade.
Requerimento 020/2020 - Pavimentação em paralelepípedo na rua e travessa Manoel Severino
siriema 02.
Requerimento 031/2020 - Reforma e ampliação do psf do bairro dernival oliveira.
Requerimento 041/2020 - Melhoria no asfalto do bairro jardim bahia.
Requerimento 044/2020 - Ampliação e alinhamento da praça do siriema 1 com a igreja são pedro
e são Paulo.
Requerimento 055/2020 - Manutenção dos brinquedos da praça são pedro e são paulo no bairro
dernival oliveira.
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Requerimento 077/2020 - conclusão do calçamento do condomínio ceci localizada no bairro
dernival oliveira.
Requerimento 078/2020 - Calçamento na rua que fica ao lado do muro do aeroporto por traz da
Arte de Tecer localizada no bairro.
Requerimento 079/2020 - Um quebra-molas na rua boa viagem em frente ao nº 37 no cleriston
andrade.
Requerimento 080/2020 - Um quebra-molas na rua Delmiro Gouveia em frente ao número 2171
localizada no bairro btn 2.
Requerimento 081/2020 - Quebra-molas na rua Monsenhor Magalhães em frente a Panificadora
Pão de mel.
Requerimento 083/2020 - Complemento da iluminação da rua santa barbara localizada no bairro
barroca.
Requerimento 096/2020 - Pavimentação em paralelepípedo na rua alto novo no dernival oliveira.
Requerimento 097/2020 - Reforma da quadra de esporte do bairro dernival oliveira.
Requerimento 098/2020 - limpeza das foças do povoado poços.
Requerimento 104/2020 - Calçamento na rua juazeiro localizada na PA IV.
Requerimento 106/2020 - Saneamento básico da rua Jundiaí localizada no bairro moxotó.
Requerimento 111/2020 - Faixa de pedestre na rua padre Lourenço localizada no btn 2.
Requerimento 115/2020 Calçamento da rua consolação localizada no bairro rodoviario em Paulo
Afonso.
Requerimento 116/2020 - Solicitar poste de iluminação pública na esquina da rua São Miguel por
trás da escola Vinicius de Moraes no jardim Bahia.
Requerimento 117/2020 - Solicitando asfalto nas ruas bela vista, recife, fortaleza, paraná, acre e
rio de janeiro todas localizadas no bairro rodoviário.
Requerimento 118/2020 - Cobertura do canal emissário localizado no btn III.
Requerimento 119/2020 - Reforma da praça na Av. brasil bairro perpetuo socorro.
Requerimento 120/2020 - Reforma da praça que fica próximo a quadra de esporte do jardim
bahia.
Requerimento 126/2020 - Um quebra-molas na rua fortaleza no bairro rodoviário.
Requerimento 136/2020 - Solicitando a ampliação da rede de esgoto da rua central na PA IV.
Requerimento 138/2020 - Recolocar os brinquedos da praça do dernival oliveira.
Requerimento 139/2020 - solicitando a rede de esgoto da rua josé alves na PA IV.
Requerimento 141/2020 - Faixa de pedestre na rua alonso maciel no centro de paulo afonso.
Requerimento 142/2020 - Reforma e pintura do quebra-molas na av brasil bairro perpetuo
socorro.
Requerimento 145/2020 - Terraplanagemno campo de futebol e m frente a Ademox no moxotó
ba.
Requerimento 163/2020 - Uma ciclovia da ponte até a siriema 3
Requerimento 172/2020 - Complemento do asfalto das ruas: Carira, São Paulo, Boa Viagem e
Veneza ambas no btn 1.
Requerimento 177/2020 - Reforma da praça na av. brasil no bairro perpetuo socorro.
Requerimento 179/2020 - Solicitando um tatame para o bairro siriema.
Requerimento 181/2020 - Calçamento em paralelepipedo da rua jundiaí localizada no bairro
moxoto bahia.
Requerimento 182/2020 - Reparo do calçamento da rua d localizada no conjunto habitacional
sargento Jaime.
Requerimento 183/2020 - Solicitando 3 refletores para o campo de futebol localizado no bairro
cleriston andrade.
Requerimento 184/2020 - Reforma da praça em frente à igreja nossa do perpetuo socorro.
Requerimento 186/2020 - Uma faixa de pedestre em frente ao colégio manoel almeida no btn 02.
Requerimento 187/2020 - Um ponto de ônibus de fronte a casa do campo na rua jose hemeterio
de carvalho.
Requerimento 188/2020 - Solicitando a limpeza dos bueiros e canais no jardim bahia.
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Requerimento 190/2020 - Complemento do calçamento da rua santa Inês conhecida como baixa
do galo ao lado do benone resende.
Requerimento 204/2020 - Reforma da quadra de esporte do bairro Marina França.
Requerimento 208/2020 - Calçamento da rua planalto btn II.
Requerimento 225/2020 - Uma quadra poliesportiva no bairro fazenda chesf.
Requerimento 236/2020 - Uma quadra poliesportiva no bairro cleriston andrade.

AUTOR: CICERO BEZERRA
Moção Pesar 004/2020 - Pelo falecimento da Senhora. Maria Celina de Deus.
Moção Pesar 005/2020 - Pelo falecimento da Senhora. Audinete Gonçalves de Lima.
Requerimento 082/2020 - Reiteramento ; construção de uma mini praça com área de lazer e
urbanização na área localizada na Avenida Padre Lourenço, Bairro Tancredo Neves II, na entrada
que dá acesso a PA IV, próximo a policia Rodoviária Federal.
Requerimento 084/2020 - Reiteramento ; construção de uma praça da bíblia no complexo Bairro
Tancredo Neves.
Requerimento 100/2020 - Reiteramento construção de uma praça composta por quiosque,
playground, wi-fi e totem contendo relógio, termômetro e câmeras de vigilância, na rua Adauto
Pereira nas Proximidades do antigo Supermercado Oliveira, Bairro Tancredo Neves II.
Requerimento 108/2020 - Reiteramento construção de uma praça composta por quiosque,
playground, wi-fi e totem contendo relógio, termômetro e câmeras de vigilância, na rua Adauto
Pereira nas Proximidades do antigo Supermercado Oliveira, Bairro Tancredo Neves II.
Requerimento 109/2020 - REITERAMENTO construção de uma praça composta por quiosque,
playground, wi-fi e totem contendo relógio, termômetro e câmeras de vigilância, na rua Epitácio
Pessoa com a Rua Alonso Macedo, no Bairro Tancredo Neves I.
Requerimento 110/2020 - Reiteramento reestruturação da praça da Padre Lourenço Tori, no
Bairro Tancredo Neves II, composta por quiosque, playground, wi-fi e totem contendo relógio,
termômetro e câmeras de vigilância.
Requerimento 112/2020 - Reiteramento construção de uma praça composta por quiosque,
playground, wi-fi e totem contendo relógio, termômetro e câmeras de vigilância, na rua Santa
Izabel com a Av. BA210 no Bairro Tancredo Neves III
Requerimento 113/2020 - REITERAMENTO reestruturação da praça da rua da seresta no Bairro
Sannta Ines. (Quiosque, playground, wi-fi e totem contendo relógio, termômetro e câmeras de
vigilância).
Requerimento 114/2020 - Reestruturação da Praça da Criança no Bairro Tancredo Neves II.
Requerimento 171/2020 - Reiteramento, solicita que o requerimento de n°728/2018 e nº259/2020
solicitando a instalação de telas para contenção de baronesas na prainha do candeeiro e Airton
Senna.
Requerimento 175/2020 - Solicita que o requerimento de n°745/2018 e nº 258/2019 solicita a
extensão elétrica na rua Santa Terezinha e travessa, no trecho mercado Santa Terezinha ao canal
emissário no B.T.N III, nas proximidades do CEASA.
Requerimento 176/2020 - Reiteramento, solicita a revitalização e urbanização do passeio do lado
externo do Estádio de Esporte Álvaro de Carvalho, mais conhecido como Ruberleno.
Requerimento 243/2020 - REITERAMENTO o recapeamento asfáltico da Av. Padre Lourenço no
Bairro Tancredo Neves II, que por sua vez estará melhorando o trafego na localidade.
Requerimento 261/2020 - Solicita que seja realizado cursos profissionalizantes gratuito e com
uma ajuda de custo, nas áreas de elétrica, pedreiro, carpinteiro, armador, pintor; para as mulheres
de Paulo Afonso.
Requerimento 270/2020 – REITERAMENTO, pavimentação asfáltica Rua Amaralina, Bairro
Santa Inês, que por sua vez estará beneficiando a comunidade local.
Requerimento 273/2020 - REITERAMENTO, implantação de faixas de pedestres e sinalização,
entre a rua Frei Damiao e Av. BA210 bairro Tancredo Neves III.
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Requerimento 293/2020 - Solicitando o trator que fazer a limpeza de lixo no Povoado Poços.
Requerimento 294/2020 - Solicita a construção de uma praça com área de lazer (mesas de jogos
e bancos em cimento) e urbanização entre as ruas Machado de Assis e Rua Santa Quitéria,
Bairro Tancredo Neves III.
Requerimento 295/2020 - REITERAMENTO requerimento de n: 1213/2019 que já foi pedido e
até o momento não foi atendido, solicita linha de ônibus da empresa Atlântico no Condomínio
Manoel Josefino Teixeira (600 casas).
Requerimento 298/2020 - Solicita que o requerimento de nº 1422/ 2019 seja reiterado, pois até o
presente momento não foi atendido; solicita o carro fossa para o Povoado Rio do Sal.
Requerimento 317/2020 - REITERAMENTO a conclusão da pavimentação asfáltica Rua planalto,
Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará beneficiando a comunidade local.
Requerimento 323/2020 - Requerimento solicitando o trator que fazer a limpeza de lixo no
Povoado São José.
Requerimento 328/2020 - Solicitando o trator que fazer a limpeza de lixo no Povoado Santo
Antônio.
Requerimento 329/2020 - REITERAMENTO pavimentação asfáltica Rua Hermes de Fonseca,
Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará beneficiando a comunidade local.
Requerimento 339/2020 - Solicitando o trator que fazer a limpeza de lixo no Povoado Baixa
Funda.

AUTOR: EDILSON MEDEIROS
Requerimento 121/2020 - Instalação de equipamento de Raio X, PSF BENONE REZENDE;
Requerimento 122/2020 - Instalação de aparelho USG , Bairro Moxotó;
Requerimento 124/2020 - Instalação de equipamento de RAIO X, PSF MOXOTÓ;
Requerimento 125/2020 - Instalação de aparelho USG, PSF BENONE REZENDE;
Requerimento 132/2020 - Instalação de Aparelho USG no PSF da Vila Nobre;
Requerimento 231/2020 - Instalação de equipamento radiografia PSF, Vila Nobre;
Requerimento 282/2020 - Urbanização e arborização da margem do rio próximo dos Postes do
Centenário;
Requerimento 336/2020 - Urbanização e Arborização do Bico de Pedra;
Requerimento 345/2020 - Revitalização Prainha do Candeeiro;

AUTOR: JEAN ROUBERT
Moção Aplausos 011/2020 – Ao Jornal Folha Sertaneja, pela passagem do 16º aniversário,
comemorado em 18 de fevereiro do corrente ano.
Requerimento 134/2020 - Solicitando a pavimentação asfáltica do Loteamento Dom Mário
Zanetta localizada no Bairro BTN III.
Requerimento 189/2020 - Solicitar a iluminação do Povoado Riacho da Morena no Município de
Paulo Afonso.
Requerimento 197/2020 - Solicitando a pavimentação asfáltica da Rua do Bom Conselho
localizada na Chesf.
Requerimento 198/2020 - Solicitando a pavimentação asfáltica de toda Rua Primavera localizada
na Chesf.
Requerimento 213/2020 - Solicitando a Implantação do Pop Shopping no BTN, levando em
consideração a sua viabilidade estrutural para ser construído na área da CEASA localizada, no
Bairro BTN III.
Requerimento 216/2020 - Solicitando o melhoramento e a restauração da estrada do quilômetro
50.
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Requerimento 221/2020 - Solicitando a Implantação de uma faixa de pedestre, em frente ao
Educandário Cecilia Meireles nº542, localizada na Avenida Beira Rio – Bairro Jardim Bahia.
Requerimento 228/2020 - Solicitando a Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Carolina Rosa
localizada no Bairro Barroca.
Requerimento 229/2020 - Solicitando a pintura de todos os redutores de velocidade (quebra
mola), que foram implantados ao longo da Avenida dos Estudantes – BNH. Reiterando o
requerimento de nº934/2019.
Requerimento 234/2020 - Solicitando a pavimentação asfáltica de toda Rua Vereador Moises
Pereira localizada no Centro.
Requerimento 235/2020 - Requalificação da Praça Pedro Gomes, localizada na Rua Santo
Antônio no Bairro Centenário. Reiterando o requerimento de nº938/2019.
Requerimento 269/2020 - Troca de lâmpadas na rua da Revelação em frente ao nº825 localizado
no Bairro BTN III.
Requerimento 272/2020 - Limpeza e retirada de entulho, na localidade Baixa do Boi no Bairro
Barroca próximo a Fábrica de reciclagem.
Requerimento 274/2020 - Melhoramento e a restauração das estradas vicinais que liga todo o
Povoado Bonomão.
Requerimento 300/2020 - Requalificação da quadra de esporte do Condomínio Celidone de
Deus, localizado no Bairro BTN III.
Requerimento 312/2020 - Implantação de aparelhos da academia da saúde no Condomínio
Celidone de Deus, localizado no Bairro BTN III.
Requerimento 315/2020 - Limpeza e retirada de entulho, na localidade Baixa do Boi no Bairro
Barroca próximo a Fábrica de reciclagem.
AUTOR: MARCONI DANIEL
Moção Aplausos 008/2020 - Ementa: Celebração dos 70 anos igreja São Francisco de Assis.
Moção Aplausos 009/2020 - A Professora Sabrine Canonice, pela obtenção do grau de Mestre
em Ciências.
Requerimento 180/2020 - Ementa: Construção de uma UBS no Povoado Papagaio.
Requerimento 283/2020 - Reitera o requerimento Nº 1172/2017, solicitando a construção de uma
praça com Academia da Saúde no Povoado São José.
Requerimento 287/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1132/18 e1470/2019, solicitando que
sejam adotas as medidas necessárias que garantam o calçamento em paralelepípedos da Rua
Placas no Povoado São José, bem como, de todas ainda sem calçamento do referido Povoado.
Requerimento 288/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1221/17 e 519/2019, solicitando que
sejam otimizadas as medidas necessárias para garantir a complementação asfáltica do Povoado
São José ao Povoado Grossos.
Requerimento 289/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1223/17 e 518/2019, solicitando que
sejam otimizados as medidas para garantir a complementação asfáltica do Povoado São José ao
Povoado Poços.
Requerimento 290/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1144/17 e 509/2019, solicitando a
construção de uma praça, com predominância de área verde, onde se localiza a antiga “fonte” do
Povoado São José.
Requerimento 291/2020 - Reitera o requerimento Nº 1251/2018, solicitando que sejam
otimizados os meios necessários que garantam a requalificação das passagens molhadas, bem
como, melhorias em toda estrada que dá acesso ao Povoado São José, beneficiando assim os
Povoados: Vila Matias, Tigre, Duas Barras, Arrastapé, Batatinha, Santo Antônio, Tudique, Baixa
Funda e São José.
Requerimento 292/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 114/17 e 720/2019, solicitando
recuperação com patrolamento e encascalhamento da estrada vicinal que interliga a Área Urbana
ao Povoado São José, tal medida beneficiaria os Povoados Vila Matias, Tigre, Arrastapé,
Batatinha, Barrinha e São José.
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Requerimento 297/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1166/18, 465/19, 1054/19 e 1357/2019
que solicitam a requalificação do Campinho de Futebol do Povoado Riacho.
Requerimento 301/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1261/18, 504/19 e 480/2019 solicitando
que sejam otimizados os meios necessários que garantam a recuperação das ruas do Povoado
Várzea.
Requerimento 302/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1161/18, 473/19 e 1347/2019,
solicitando a requalificação do calçamento em paralelepípedos das Ruas: Arhur Pereira de
Azevedo, Arsênio Pereira de Azevedo, Rua da Aroeira, Rua Lindinalva Matos, Rua do Juízo, Vila
Mãe Dú, Rua da Tapera, Rua Manoel Faustino, Rua das Pias e Rua das Torres, no Povoado
Riacho.
Requerimento 303/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1107/18, 462/19, 1058/19 e 1349/2019
que solicitam a pavimentação asfáltica da estrada que liga o Povoado Tigre ao Povoado São
José.
Requerimento 304/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 887/17 e 522/2018 que solicitam a
reforma da quadra poliesportiva do Povoado Barro Vermelho.
Requerimento 305/2020 - Reitera o requerimento Nº 1386/2019, solicitando que sejam
otimizados os meios necessários que garantam a inclusão do Riacho da Morena e Loteamento
Santo Antônio (Balança) no itinerário do transporte coletivo municipal.
Requerimento 306/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 596/17, 1117/17, 436/18 e 709/2019 que
solicitam a construção de um palco fixo, anexo a quadra de esportes do Povoado Serrote.
Requerimento 307/2020 - Reitere os requerimentos Nºs 778/17, 463/19, 1053/19 e 1358/2019,
que solicitam a extensão da pavimentação asfáltica do Povoado Vila Matias até o Povoado Tigre.
Requerimento 308/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1166/18, 465/19, 1054/19 e 1357/19,
solicitando a requalificação antigo “Campinho” de Futebol do Povoado Riacho.
Requerimento 309/2020 - Reitera o requerimento Nº 438/2018 que solicita a construção de um
palco fixo, anexo a quadra de esportes do Povoado Sítio do Lúcio.
Requerimento 310/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 771/18 e 506/2019, solicitando que
sejam otimizados os meios necessários que garantam a requalificação da Praça da Rua Marechal
Rondon, com estudo de viabilidade para instalação de área gourmet, com construção de boxes
para comercialização de alimentos.
Requerimento 311/2020 - Reitera o requerimento Nº 1254/2018 que solicita que sejam
otimizados os meios necessários que garantam a requalificação da passagem molhada situada no
Povoado Campos Novos, nas imediações do “Bar de Andrezinho”.
Requerimento 313/2020 - Reitera os requerimentos Nº 1203/18 e 668/2019, solicitando a fixação
de placas indicativas com os respectivos nomes dos logradouros em todas as Ruas da cidade de
Paulo Afonso-Bahia.
Requerimento 314/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 766/17 e 1166/2018 que sejam
viabilizadas as ações necessárias que garantem a construção de uma UBS no Bairro Amaury
Alves de Meneses (BNH), nesta Urbe.
Requerimento 324/2020 - Reitera os requerimentos Nº 989/18 e 501/2019 Solicitam que sejam
otimizados os meios necessários que garantam a revitalização dos canteiros situados nas
imediações da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro até a casa de Repouso São Vicente de
Paulo, no bairro Perpétuo Socorro.
Requerimento 325/2020 - Reitera o requerimento Nº 1017/2019, solicitando a construção de uma
praça, com equipamentos de Academia da Saúde, no Loteamento Santo Antônio (Balança), nesta
urbe.
Requerimento 326/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1258/18, 1057/19 e 1059/2019 que
solicitam que sejam otimizados os meios necessários que garantam a recuperação de todas as
passagens molhadas que dão acesso ao Povoado Serrote.
Requerimento 327/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 772/18 e 505/2019, solicitando que
sejam otimizados os meios necessários que garantam requalificação da Praça situada em frente à
Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nesta urbe, com estudo de viabilidade para
implantação de equipamentos da academia da saúde, na referida praça.
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Requerimento 330/2020 - Reitera o requerimento Nº 998/2017 que solicita a construção de uma
praça no Povoado Barro Vermelho, Área Rural deste município, nas imediações da Caixa D’água.
Requerimento 332/2020 - Reitera os requerimentos Nº 1237/17 e 521/2019 solicitando que se
otimize a Coletiva Seletiva na Área Rural de Paulo Afonso.
Requerimento 335/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1125/18, 464/19, 1350/19 e 1467/2019
que solicitam a pavimentação em paralelos do Povoado Campos Novos.
Requerimento 337/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 728/17 e 479/2019, solicitando a
cobertura e a construção de um palco fixo, anexo a quadra de esportes do Povoado Riacho.
Requerimento 346/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 466/18, 1164/18, 781/19, 1087/19 e
1360/2019, solicitando a requalificação do Campo de Futebol do Povoado Riacho, garantindo
melhor qualidade do campo, substituição de traves e telas de proteção para evitar que as bolas
atinjam as residências situadas nas imediações do mesmo.
Requerimento 347/2020 - Reitera o requerimento Nº 1195/2018 que solicita a Requalificação
com instalação de Equipamentos de Academia da Saúde na Praça do Povoado Várzea.
Requerimento 348/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 220/17, 1036/17, 1106/18 e 508/2019,
que solicitam a requalificação, com cobertura, da quadra poliesportiva do Povoado Tigre.
Requerimento 349/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 1035/2017 e 1122/2018 que solicitam a
requalificação da UBS do Povoado Arrastapé.
Requerimento 350/2020 - Reitera o requerimento Nº 784/2019 que solicita que sejam otimizados
os meios necessários que garantam a instalação de telas de proteção nos alambrados da quadra
de esportes do Povoado Arrastapé.
Requerimento 354/2020 - Reitera os requerimentos Nºs 729/17 e 1463/2019 que solicitam que
sejam viabilizadas as ações necessárias que garantam a construção de uma UBS no Povoado
Barro Vermelho.
Requerimento 355/2020 - Reitera o requerimento Nº 1014/2019, solicitando a urbanização do
Loteamento Santo Antônio (Balança), nesta urbe.
Requerimento 356/2020 - Solicita em Regime de Urgência a construção de um vestiário junto a
quadra de esportes do povoado Campos Novos.

AUTOR: MARIO GALINHO
Moção Aplausos 003/2020 - FLÁVIO CERIACO DOS REIS, por representar o nome da cidade de
Paulo Afonso no Campeonato Pernambucano de Motocross, no qual se consagrou campeão e
vice-campeão. FLÁVIO REIS, mais conhecido como Flávio Pantanal é natural de Paulo Afonso e
começou sua trajetória no esporte de motocross em 2001, desde então vem sempre participando
de corridas pelo nosso grande Nordeste, conquistando várias vitórias em Pernambuco onde se
consagrou campeão e vice, subindo ao pódio duas vezes nas categorias Open Nacional e
Nacional 200cc. No campeonato sergipano foi campeão e vice nas categorias Open Nacional e
Nacional Força Livre e, em Alagoas, campeão em duas categorias, Open Nacional e Nacional
230cc. O jovem piloto mesmo com algumas limitações devido a uma lesão nos dois pulsos, vem
representando a Bahia e assim, enaltecendo o nome da cidade de Paulo Afonso no cenário desse
grande esporte.
Requerimento 023/2020 - Construção de ponto de ônibus para transporte coletivo na localidade
da Avenida Moxotó, bairro Oliveira Brito, nas proximidades do Motel Chamegos, em frente ao
Condomínio Del Rio.
Requerimento 032/2020 - Ementa: Pavimentação para a rua Dias D’ávila, localizada no bairro
Oliveira Brito.
Requerimento 033/2020 - Reforma geral do CEASINHA localizado na rua dos Navegantes
(feirinha), no centro desta cidade, em atendimento ás solicitações dos comerciantes do local.
Requerimento 045/2020 - Pavimentação em paralelepípedo na Rua Natividade, localizada no
Bairro Oliveira Brito.
Requerimento 047/2020 - Adaptação do Parque Belvedere para receber de maneira acessível as
pessoas com deficiência física, promovendo a acessibilidade e inclusão dos mesmos. Solicito: •
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Passarelas e rampas de acesso • Corrimão • Vagas de estacionamento prioritário • Banheiros
adaptados • Sinalização adequada
Requerimento 048/2020 - Construção de um parquinho infantil para o Parque Belvedere,
dispondo de escorregador, balanços e gangorras para promover o lazer das crianças e atender a
solicitação da população.
Requerimento 067/2020 - Reparo e manutenção da passarela de madeira localizada no entorno
do lago do chafariz do Parque Belvedere, uma vez que a mesma se encontra deteriorada e cheia
de rachaduras.
Requerimento 069/2020 - Ações com relação à Avenida Getúlio Vargas – na altura da Igreja
Nossa Senhora de Fátima sentido Vila Nobre. 1. Complemento do asfalto 2. Limpeza das
calçadas de passeio de pedestres 3. Iluminação nas proximidades dos condomínios recentemente
construídos Trata-se de área de intenso movimento de pedestres, moradores e veículos,
necessitando, dessa forma, as providências enumeradas em caráter de urgência.
Requerimento 070/2020 - Sinalização vertical e horizontal, bem como manutenção de quebramolas localizados na Travessa da Inconfidência, no centro.
Requerimento 071/2020 - Medidas com relação ao estacionamento da Prefeitura na Rua
Marechal Rondon, vizinho à Casa dos Conselhos, utilizado por ônibus que transportam
passageiros aos povoados. 1. Instalação de bebedouro; 2. Sinalização da entrada, indicando
estacionamento; 3. Ampliação da cobertura, 4. Colocação de mais bancos. 5. Pavimentação.
Requerimento 072/2020 - Pavimentação e saneamento do povoado Pedra Comprida, em
atendimento às reivindicações dos moradores daquele bairro.
Requerimento 073/2020 - Pavimentação em paralelepípedo, saneamento básico, iluminação
pública e limpeza da Rua Érico Veríssimo no bairro Pedra Comprida.
Requerimento 074/2020 - Perfuração de um poço artesiano no Povoado Bogó de Baixo, em
atendimento às solicitações de seus moradores.
Requerimento 075/2020 - Requalificação do Posto de Saúde localizado no Povoado Campos
Novos, bem como disponibilizar um(a) dentista e um(a) técnico(a) de enfermagem para
atendimento no referido PSF.
Requerimento 076/2020 - Passagem de Máquina Patrol no povoado Campos Novos.
Requerimento 085/2020 - Construção da ciclovia de Paulo Afonso.
Requerimento 086/2020 - Realização da limpeza das fossas do Bairro Pedra Cumprida,
atendendo assim a reivindicação da comunidade. Solicito urgência na realização do serviço, como
também a implantação de um cronograma atendendo assim com maior frequência a referida
localidade.
Requerimento 087/2020 - Inclusão de médicos Neuropediatras para atender na rede municipal
de saúde.
Requerimento 088/2020 - Implantação de uma linha de transporte público que contemple o
Parque Belvedere e o IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) Campus Paulo
Afonso.
Requerimento 089/2020 - Construção de uma praça em frente à Igreja Nossa Senhora da Saúde,
localizada no povoado Campos Novos.
Requerimento 090/2020 - Construção de uma Quadra Poliesportiva no bairro Pedra Cumprida.
Requerimento 091/2020 - Redutor de velocidade, na rua Santa Bárbara, nº 130 (em frente ao
açougue São Jorge), localizada no bairro Jardim Bahia desta cidade.
Requerimento 092/2020 - Construção de um Posto de Saúde no bairro Pedra Cumprida.
Requerimento 093/2020 - Construção de uma creche no bairro Pedra Cumprida.
Requerimento 094/2020 - Pavimentação em paralelepípedo na Rua José Reinaldo de Souza (rua
que dá acesso a reciclagem), localizada no Bairro Pedra Comprida. A medida visa melhorar o
tráfego e evitar transtornos de locomoção aos motoristas e pedestres que utilizam aquela via.
Requerimento 095/2020 - Guard rail e sinalização de placas indicativas de curva perigosa na
Passagem Molhada que liga a localidade do povoado Campos Novos ao povoado Juá.
Requerimento 099/2020 - Criação de jardins sensoriais na Praça das Mangueiras, localizada no
centro, Parque Belvedere, Praça Sagrada Família, localizada no Bairro BTN III, e Praça José Luiz
de Assis (Praça Seu Lula), localizada no Bairro Alves de Souza.
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Requerimento 127/2020 - Revitalização dos brinquedos da Praça São Cristóvão, localizada no
bairro Vila Nobre desta cidade. Esse requerimento se faz necessário para dar segurança às
crianças que utilizam o parquinho e atender assim a solicitação dos moradores daquela
localidade.
Requerimento 129/2020 - Entrada do ônibus escolar no Povoado Izidio, pois, o ônibus passa
apenas na entrada do povoado, dificultando o acesso de estudantes que moram em áreas mais
distantes do povoado.
Requerimento 131/2020 - Construção de uma quadra poliesportiva no Povoado Izídio. 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.
Requerimento 133/2020 - Implantação de uma linha de transporte público para a Vila Nobre, em
atendimento às solicitações de seus moradores.
Requerimento 167/2020 - REFORMA DA PRAÇA localizada entre as ruas Rio Grande do Norte,
Paraíba e Avenida da Amizade, ao lado do Clube Paulo Afonso – CPA
Requerimento 168/2020 - Instalação de uma linha telefônica no Posto de Saúde do Riacho, em
atendimento as reivindicações de seus moradores.
Requerimento 169/2020 - Recuperação da pracinha da Rua Recanto Feliz, cujos os bancos
estão quebrados e o local não oferece qualquer estrutura de lazer para os moradores da área.
Requerimento 173/2020 - Implantação de um redutor de velocidade, na rua Morumbi, em frente à
casa de nº 114 A, localizada no bairro Sal Torrado. A medida visa melhorar o tráfego e evitar
transtornos de locomoção aos motoristas e pedestres que utilizam aquela via.
Requerimento 191/2020 - Faixa de pedestre na rua Herbert de Souza, em frente a Creche Padre
Lourenço, localizada no Bairro Prainha.
Requerimento 193/2020 - Providencias para o Posto dos Correios do Povoado Riacho: 1.
Colocação de almofadas no banco de cimento na parte interna o 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.
Requerimento 194/2020 - Arborização da praça localizada nas proximidades da Avícola Suprave,
no bairro Barroca.
Requerimento 195/2020 Colocação de banco no ponto de ônibus da Praça do Trabalhador, na
Avenida Getúlio Vargas.
Requerimento 196/2020 - Limpeza dos barreiros da área rural do Povoado Riacho, como medida
de promover a sustentabilidade naquela área e atender os pedidos de seus moradores que
necessitam desta ação em caráter de urgência.
Requerimento 199/2020 - Reforma da Praça localizada no final da Rua Vereador Moisés Pereira,
tendo em vista que o espaço por não oferecer e devido ao calor por falta de árvores, é pouco
utilizado pelos moradores locais.
Requerimento 201/2020 - Cobertura do canal de esgoto na rua Nossa Senhora Aparecida no
Bairro Moxotó Bahia.
Requerimento 203/2020 - Reparo nos brinquedos que se encontra quebrados, bem como a
inclusão de novo brinquedos e academia da saúde no parquinho infantil da Praça da Criança,
localizada na rua Marechal Rondon, no centro da cidade.
Requerimento 205/2020 - Implantação de 3 pontos de ônibus na rua Herbert de Souza, nas
proximidades do Moto Táxi da Prainha, da Creche Padre Lourenço e do Bar Maceió, localizada no
Bairro Prainha.
Requerimento 207/2020 - Reforma e requalificação da Praça na Rua Santo Antônio, no Bairro
Centenário. A atual situação da praça é de abandono, necessita urgentemente de reparos,
limpeza, pintura, poda de árvores e colocação de um parquinho infantil.
Requerimento 209/2020 - Revitalização geral da academia de saúde do bairro Centenário nesta
cidade, com reparação dos equipamentos e instalação de novos, reparos no sistema de
iluminação e serviços de manutenção geral.
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Requerimento 210/2020 - Restauração do campo de futebol do bairro Centenário, incluindo
instalação de grama sintética, marcação do campo e pintura de traves. Esse requerimento se faz
necessário para atender as solicitações dos moradores daquela localidade.
Requerimento 212/2020 - Reforma da casa de bomba d`água do bairro centenário, bem como a
manutenção e substituição dos equipamentos que fazem a captação e distribuição de água para o
bairro e criação de um plano de manutenção preventiva com o propósito de evitar que a bomba
quebre.
Requerimento 226/2020 - Construção de dois quebra-molas, na rua São Bartolomeu, no bairro
Santa Inês, sendo um de fronte a igreja e outro após o Aço Paulo Afonso.
Requerimento 237/2020 - Revitalização e limpeza da praça da igreja nossa Senhora Aparecida
no bairro Oliveira Brito (Moxotó Bahia) nesta cidade. Atendendo a solicitação dos moradores do
bairro.
Requerimento 239/2020 - Implantação de pontos de ônibus com cobertura e bancos, bem como
a recuperação dos existentes no Bairro Barroca.
Requerimento 240/2020 - Restauração dos brinquedos da praça em frente a Igreja da Vila
Moxotó, pois os mesmos foram retirados e o bairro oferece poucas opções de lazer aos jovens e
crianças.
Requerimento 241/2020 - Ações/providências junto a Secretaria municipal competente, quanto á
abertura de rua e devida pavimentação na localidade Santa Inês (Baixa do Galo) – Bairro
Tancredo Neves 3, assim como provimento de água tratada, instalação de energia
elétrica/iluminação e de rede de saneamento básico.
Requerimento 242/2020 - Construção de uma academia ao ar livre no espaço localizado atrás da
Igreja do Povoado Riacho.
Requerimento 244/2020 - Construção de uma academia ao ar livre no bairro Moxotó.
Requerimento 246/2020 - Pavimentação asfáltica das ruas abaixo citadas, ambas localizadas no
bairro Siriema I. Rua Botafogo e Rua Cachoeira.
Requerimento 247/2020 - Restauração do campo de futebol do Povoado Riacho, incluindo a
instalação de grama sintética, em atendimento as solicitações principalmente, da classe jovem do
Povoado.
Requerimento 248/2020 - Reforma da quadra poliesportiva do condomínio Beira Rio, localizada
na avenida Beira Rio no bairro Moxotó Bahia, nesta cidade, atendendo ao anseio da população
que moram na localidade.
Requerimento 250/2020 - Pavimentação asfáltica na Rua C, localizada no Bairro Siriema, desta
cidade. A medida visa melhorar o tráfego e evitar transtornos de locomoção aos motoristas e
pedestres que utilizam aquela via.
Requerimento 257/2020 - Grade para bueiro na Avenida Perimetral I, bairro Perpetuo Socorro,
em frente à casa número 47.
Requerimento 258/2020 - Reforma da Praça Presidente Dutra, na Rua Alberto Rocha localizada
no Bairro Chesf.
Requerimento 260/2020 - Sinalização e faixa de pedestres, para à rua Verdes Campos, em
frente ao Serviço Social do Comércio (SESC), localizado no BTN II, nesta cidade.
Requerimento 262/2020 - Pavimentação da Travessa Teofilândia – Bairro Barroca, em
atendimento às solicitações de seus moradores.
Requerimento 263/2020 - Pavimentação asfáltica, da estrada que liga o abatedouro municipal de
Paulo Afonso com a BA 210 passando na frente da usina de reciclagem, atendendo aos
moradores do Bairro Barroca.
Requerimento 264/2020 - Ações com relação ao povoado Riacho da Morena, localizado na Zona
Rural do Município. • Iluminação pública • Pavimentação • Colocação de placas de identificação
de acesso • Saneamento Esta medida atenderá as solicitações dos moradores do Povoado em
assunto.
Requerimento 265/2020 - Mutirão de limpeza para retirada de matagal e remoção de entulho ao
longo de toda extensão das ruas dos bairros Abel Barbosa e Caminho dos lagos.
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Requerimento 266/2020 - Termos de Licenciamento Ambiental da EMBASA – EMPRESA
BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO – S.A. A presente solicitação visa tratar de assuntos de
significativa importância para a cidade de Paulo Afonso.
Requerimento 268/2020 - Revitalização da pavimentação asfáltica para à rua Herbert de Souza,
localizada no bairro Prainha.
Requerimento 271/2020 - Obras necessárias de esgotamento sanitário e requalificação de fossas
sépticas no Povoado Riacho, mais precisamente nas ruas do Tanque de Louro e da Aroeira, bem
como a implantação de um cronograma, atendendo assim com maior frequência a referida
localidade
Requerimento 275/2020 - Reforma do alambrado do campo da prainha, desta cidade. Atendendo
ao anseio da população que mora na localidade
Requerimento 276/2020 - Pavimentação em paralelepípedo e saneamento básico da rua prainha
do Candeeiro, em atendimento as solicitações dos comerciantes do local.
Requerimento 277/2020 - Colocação de grama sintética no campo de futebol Major Fernandes,
localizada no Bairro Barroca.
Requerimento 279/2020 - Medida conjunta com EMBASA, no sentido de cobrar a regularização
do fornecimento de água no Povoado Riacho, pois a falta de água tem sido constante. Esta é uma
antiga reivindicação dos moradores e necessitam que esta seja realizada em caráter de urgência.
Requerimento 280/2020 - Reforma geral (cobertura, piso, padronização das bancas) do CEASA
no BTN III.
Requerimento 281/2020 - Ações com relação à Rua Nova, localizada no BTN II. • Pavimentação
em paralelepípedo • Instalação de placas de sinalização • Implantação de redutor de velocidade.
Esta medida atende as solicitações dos moradores da área citada.
Requerimento 318/2020 - Cobertura da quadra poliesportiva situada na Av. Campo Grande,
Bairro Perpétuo Socorro nesta cidade, atendendo ao anseio da população que moram na
localidade.
Requerimento 319/2020 - Relação dos bairros onde já são disponibilizados os serviços de
tratamento e manutenção de esgoto pela EMBASA, indicando na mesma relação se, para estes
bairros, está sendo cobrada a taxa de esgoto. A presente solicitação tem o objetivo de fornecer
dados mais precisos a esta Casa para análise de verdadeira situação dos serviços prestados pela
EMBASA e Prefeitura às comunidades.
Requerimento 373/2020 - Regimental, reiterar os requerimentos nº 325/2018 e 487/2019 de
14/02/2019 solicitando que seja providenciado, junto à Secretaria Municipal competente, as
seguintes medidas contidas neste relatório em anexo, uma vez apresentado à esta honrosa casa,
em atendimento às necessidades da pousada que recebe os pacientes do Tratamento Fora de
Domicilio (TFD) de Paulo Afonso.

AUTOR: PEDRO MACÁRIO
Indicação 001/2020 - solicitando a reabertura da MATERNIDADE do Hospital Municipal de Paulo
Afonso.
Moção Aplausos 001/2020 - Ao Reverendíssimo Padre JOSÉ NEMÉZIO ALVES.
Moção Pesar 007/2020 – Pelo falecimento de Marias Pereira Lima, ocorrido no dia 12 de
fevereiro do corrente ano.
Requerimento 008/2020 - O Vereador que presente subscreve, após ouvido Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, solicitando a COMPLEMENTAÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO DOS RODOVIARIOS, priorizando o itinerário do
transporte público. REITERANDO OS REQUERIMENTOS N° 49/2017, 156/2018 e 954/2019.
Requerimento 038/2020 - REITERANDO O REQUERIMENTO N° 1476/2019. Solicitando o
SANEAMENTO BÁSICO do povoado MALHADA GRANDE.

14

Requerimento 053/2020 - REITERANDO O REQUERIMENTO N° 1302/2019. Solicitando a
instalação de cestas de Basquetebol completa (poste, aro e tabela) na quadra de esportes
localizada na Rua Espirito Santo, bairro Rodoviário, transformando-a em uma quadra
poliesportiva, com o objetivo de acréscimo de mais uma modalidade de esporte para a
comunidade.
Requerimento 103/2020 - Solicitação de um REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA MOLAS)
NA RUA PERO VAZ, bairro BTN III, próximo ao CEASA.
Requerimento 232/2020 - REQUERIMENTO SOLICITANDO A REFORMA DA QUADRA
POLIESPORTIVA DO BTN III, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO.
Requerimento 233/2020 - Solicita a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO RECANTO
FELIZ, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – Centro.
Requerimento 252/2020 - Solicitação da PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (calçamento)
DO BECO LOCALIZADO À RUA OLINDA, nº 443, BAIRRO DOS RODOVIÁRIOS
Requerimento 253/2020 - Solicitação, após a pavimentação em paralelepípedo (calçamento), já
requerido, a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BECO LOCALIZADO À RUA OLINDA, nº 443,
BAIRRO DOS RODOVIÁRIOS.

AUTOR: ZÉ DE ABEL
Indicação 002/2020 - Eurico de Jesus Teles Neto, Indica: A Central de telecomunicação OI Móvel
possibilitando da colocação 01 (uma) Torre de telefonia OI móvel nas proximidades do povoado
Juá, cuja altitude é de 450 Metros ao nível do mar, ou onde acharem conveniente.
Moção Pesar 006/2020 - Pelo falecimento do senhor Manoel Nascimento dos Santos
Requerimento 192/2020 - Solicitando uma Ambulância para o PSF do Povoado São José
Requerimento 200/2020 - Solicitando uma Ambulância para o PSF do Povoado Várzea
Requerimento 214/2020 - Solicitando uma Ambulância para o PSF do Povoado Riacho
Requerimento 223/2020 - Solicitando uma Ambulância para o PSF do Povoado Juá.
Requerimento 351/2020 - Reiterando o requerimento de número 208/2017 que solicito uma
ambulância para atender os povoados: Sitio do Tará, Tabuleirinho, salobro e xingoznho.
Requerimento 352/2020 - 492/2019, que solicite a coleta de lixo conjunta, para os povoados,
tigre, Ludovico, arrasta-pé, batatinha, são José, entende-se que a uma grande quantidade de lixo,
ao céu aberto, acumulando danos ao meio
Requerimento 353/2020 - Reiterando o requerimento de número 166/2019 que solicite a
implantação de uma coleta de lixo conjunta, para os seguintes povoados, alto da exporá, malhada
da caiçara, barriga.
Requerimento 358/2020 - Reiterando o Requerimento de número 733/2017. Que solicita a
pavimentação asfáltica da estrada liga os povoados, Barriga, Bogó, Sitio do lúcio, pov. São José,
Barrinha, arrasta-pé e Tigre.
Requerimento 359/2020 - Reiterando o Requerimento de número 211/2017. Que solicite uma
construção de vestiários nos campos de futebol dos seguintes povoados: Riacho, Juá várzea,
malhada.
Requerimento 360/2020 - Reiterando o Requerimento de número 493/2019.que solicite a coleta
de lixo conjunta, para os povoados, rio do sal, malhada grande, lagoa da pedra, xingozinho,
salobro, tabulerinho.
AUTOR: ZEZINHO
Requerimento 009/2020 - Reiteração do requerimento n° 19 do ano de 2019
Requerimento 010/2020 - Reiteração do requerimento n°09 do ano de 2019
Requerimento 011/2020 - Reiteração do requerimento n°32 do ano de 2019
Requerimento 014/2020 - Reiteração do requerimento n°26 do ano de 2019
Requerimento 018/2020 - Reiteração do requerimento n° 20 do ano de 2019
Requerimento 021/2020 - Reiteração do requerimento n°13 do ano de 2019
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Requerimento 022/2020 - Reiteração do requerimento n°16 do ano de 2019
Requerimento 026/2020 - Reiteração do requerimento n°14 do ano de 2019
Requerimento 027/2020 - Reiteração do requerimento n° do ano de 2019
Requerimento 029/2020 - Reiteração do requerimento n°21 do ano de 2019
Requerimento 035/2020 - Reiteração do requerimento n°18 do ano de 2019
Requerimento 040/2020 - Reiteração do requerimento n°22 do ano de 2019
Requerimento 043/2020 - Reiteração do requerimento n° do ano de 2019
Requerimento 046/2020 - Reiteração do requerimento n° 16 do ano de 2019
Requerimento 056/2020 - Reiteração do requerimento n°29 do ano de 2019
Requerimento 057/2020 - Reiteração do requerimento n° do ano de 2019
Requerimento 058/2020 - Reiteração do requerimento n°184 do ano de 2019
Requerimento 063/2020 - Reiteração do requerimento n°33 do ano de 2019
Requerimento 064/2020 - Reiteração do requerimento n° 28 de 2019
Requerimento 065/2020 - Reiteração do requerimento n°08 do ano de 2019
Requerimento 066/2020 - Reiteração do requerimento n°30 do ano de 2019
Requerimento 211/2020 - Reiteração do requerimento no 07 de 2019.

Ver. Pedro Macário Neto
- Presidente -
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