
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador acero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  O3a j  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na 
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Exma. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 
solicita que o requerimento de tf 597/2018 que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendidb, solicitando a sinalização das estradas vicinais 
dos povoados de Paulo Afonso, informando, passagem de animais, quebra 
molas, escolas, área urbana e distancia dos povoados, as mesmas 
encantam se sem a devida sinalização. 

Justificativa: As placas de sinalização são uma importante ferramenta de 
comunicação alem de grande utilidade para a segurança das pessoas, elas 
são essenciais para sinalizar, existem n vários tipos de placas de sinalização 
entre eles placas de sinalização de localização, placas de sinalização de 
advertência, placas de sinalização pedido de atenção, placas de sinalização 
de segurança c placas de informações sobre serviços, tanto para pedestres 
quanto para condutores de veículos, as placas de sinalizações de transito 
são um exemplo de placas de sinalização de segurança, onde orienta o 
condutor em diversas situações. 

Sala das e sões, em 08 de julho de 2019 
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Sala das Sessões, em 08 de Julho de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  33a  1 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem 
na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 
solicita que o requerimento de n/75/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, solicita a implantação de refletores de baixo da 
Ponte do PC-TRAN de forma fixa, luminosidade para paisagismo local e 
que abrilhantara mais a nossa cidade. 

Justificativa: Com a colocação de estes refletores melhorarem o 
paisagismo, como também evitara, acumula de jovens e adolescentes 
naquele local para o uso de drogas e entorpecentes, Ode Por ali costumam 
frequentarem por causa da escuridão. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cinero Bezerra de Andrade 

Ermo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ABE/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem 
na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Esmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 
solicita que o requerimento de, n° 808/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, Solicita a Urbanização da Praça com Quiosque, 
Iluminação de LEI) e Lixeiras seletivas, localizada na rua Chico Mendes 
entre SESC LER e a BA 210 no Bairro Tancredo Neves 11, 

Justificativa: Não ha dúvida que espaços públicos como praças e os parques 
podem contribuir com a redução dos níveis de violência, •pois se constituem 
em alternativas da população para satisfação de desejos e necessidades de 
se relacionarem, vencendo o medo, a ociosidade e segregação socioespacial 
( refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou 

Sala das Sessões, em 08 de Julho de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Sabia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Ermo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1037  (2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Pleniuio vem 
na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Esmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 
solicita que o requerimento de, n°854/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, a construção de um ESTAÇÃO da 
JUVENTUDE no bairro BTN. 

Justificativa: Por oferecer diversas oportunidades durante o ano aos jovens 
da cidade. Durante o recesso escolar, realizando oficinas para investir em 
novas habilidades e despertar a criatividade dos jovens participantes, 
tirando os mesmos da ociosidade. 

Sala das Sessões, em 08 de Julho de 201.9. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO Isr.  /.030/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem 
na forma regimental requerer a Vossa Excelencia que se digne remeter o 
presente ao Esmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 
solicita que o requerimento de n° 691/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não" foi atendido, solicitando a Urbanização da Avenida BA 210 
Trecho de delegacia da Policia Civil ao CSU- Centro Social Urbano do 
Bairro Tancredo Neves II , tendo em vista que e muito importante pra o 
paisagismo local. 

Sala das Sessões, em OS de Julho de 2019. 



Sala das Sessões, em 08 de Julho de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Clcero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  3033/2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem 
na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Exma. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 
solicita que o requerimento de 110855/2018. que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, solicita a pavimentação asfáltica da rua Glauber 
Rocha, Localizada no Bairro Tancredo Neves II. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  )0xte/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem 
na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 
solicita que o requerimento de, né852/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, a pavimentação Asfáltica da Rua São Paulo 
,localizada no Bairro BTN I. 

Sala das Sessões, em 08 de infiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estada da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Ermo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1039/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem 
na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Esmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 
solicita que o requerimento de n°853/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, solicitar a Regularização Fundiária da 
População de Baixa Renda, seguindo Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Ambiental de Paulo Afonso. Atendendo as normas vigentes. 

Justificativa: E de conhecimento publico que a população de baixa renda de 
nossa cidade, ocupa espaços residências muitas vezes com área inferior à 
determinada pelo atual Plano Diretor, fazendo-se necessário a 
regularização dessas residências, que muitas vezes estão fora do cadastro 
de IPTU; será de grande valia para o município e para esta parte tão carente 
de nossa população proporcionando autonomia e bem estar. 

Sala das Sessões, em 08 de Julho de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  )0401  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem 
na fonna regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Enno. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 
solicita que o requerimento de n°807/2018 solicitando a limpeza, 
urbanização e implantação de calçadas para o pedestre, na rua dos Encantos 
com a rua da Gangorra, ao lado do Cãnion. 

Justificativa: Pois a mesma encontra se sem nenhuma passarela 
(calçada), para trafego dos pedestres que por ali transitam, melhorando 
também o paisagismo local, onde turistas e moradores passam por ali 
frequentemente, tendo em vista que a mesma da acesso a hidroelétrica PA4. 

Sala das Sessões, em 07 de janeiro de 2019 
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