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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° 	6 /2019 

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 a 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. Está solicitação se faz necessária para evitar acidentes e 
oferecer segurança a população que reside naquela localidade, salientando 
que, esta solicitação foi um pedido direto dos moradores. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  P8}12019 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 
regimental, vem requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido 
ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto à secretaria Municipal 
competente, a construção de ponto de ônibus para transporte coletivo e de 
quebra-molas na localidade da Avenida Moxotó, bairro Oliveira Brito, nas 
proximidades do Motel Chamegos, em frente ao Condomínio Del Rio. Esta 
medida é de extrema importância e visa oferecer segurança a população que 
vive naquela localidade, salientando que tal solicitação partiu da comunidade. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  4:9 S /2019 

Reiterando requerimento n°225/2017, com data de 03/03/2017, o vereador que 
o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando, providenciar junto à secretaria Municipal competente, a 
pavimentação e saneamento do povoado Pedra Comprida, em atendimento às 
reivindicações dos moradores daquele bairro. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 

Cã a;sjr nrreto,19S 

(Mário Galinho) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° P89 /2019 

Reiterando requerimento n°763/2017, com data de 11/05/2017, 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 a secretaria Municipal competente, providenciar 
a cobertura do canal de esgoto na rua Nossa Senhora Aparecida no Bairro 
Moxotó Bahia. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 

ário ésçar larreto 	vedo 

(Mário Galinho) 

Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° 02-30 /2019 

Reiterando requerimento 756/2018, com data de 24/05/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer 

de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz 

Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, 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. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- 

REQUERIMENTO N°  1;9) /2019 

Reiterando requerimento n° 785/2018 de 06/06/2018, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer de Vossa 

Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 

solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal competente, a limpeza e 

manutenção dos bueiros existentes na Rua da Aurora, Bairro General Dutra nesta 

cidade, atendendo o anseio dos moradores da localidade. 

Sala das Sessões, 18 Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO 

AFONSO — BAHIA 

Requerimento  o/B 1/  2019. 

Reiterando requerimento n° 787/2018 de 06/06/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a 

Vossa Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz 

Barbosa de Deus , solicitando, providenciar, junto à Secretaria Municipal 

competente, a cobertura da quadra poliesportiva situada na Av. Campo 

Grande, Bairro Perpétuo Socorro nesta cidade, atendendo ao anseio da 

população que moram na localidade. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO - BA 

REQUERIMENTO N°  9033 /2019 

Reiterando requerimento N° 1045/2018 de 25/10/2018, o vereador que o presente subscreve, 

requer á Mesa Diretora desta egrégia casa legislativa, após cumpridas as formalidades 

regimentais, que seja encaminhada esta solicitação ao ilustríssimo Prefeito Municipal, Sr. Luiz 

Barbosa d Deus, para que sejam tomadas 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. 

JUSTIFICATIVA 

Os residentes daquela localidade necessitam urgentemente dessa infraestrutura geral básica, 

pois não apenas estão desprovidos deste direito garantido por nossa Constituição Federal, mas 

convivem com vários problemas oriundos deste descumprimento, tais como: erosão do solo 

causando dificuldade de locomoção da população, principalmente para cadeirantes e idosos, 

áreas alagadiças, que em tempos chuvosos, impedem em muitas situações o acesso á 

localidade, eminente risco á saúde pública pela inexistência de rede de saneamento e de agua 

tratada, além da falta de segurança acentuada pela falta de iluminação pública. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 

á'rio César Barreto Aliddo 

(Mário Galinho) 

Vereador 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° 19-9 4 /2019 

Reiterando requerimento n° 1239/2018 de 10/12/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer 

de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz 

Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, a pavimentação em paralelepípedo na Rua Natividade, localizada 

no Bairro Oliveira Brito. A medida visa melhorar o tráfego e evitar transtornos 

de locomoção aos motoristas e pedestres que utilizam aquela via. 

Sala das Sessões, 18 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 N°  023552019  

Reiterando requerimento n° 1243/2018, com data de 07/12/2018, o vereador 

que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 

requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 

Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria 

Municipal competente, a pavimentação em paralelepípedo na Rua da 

Subestação, localizada no Bairro Moxotó nesta cidade. 

A medida visa melhorar o tráfego e evitar transtornos de locomoção aos 

motoristas e pedestres que utilizam aquela via. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 

(Mario Galinho) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  J9 +12019 

Reiterando requerimento n° 584/2017, com data de 06 de abril de 2017, o 
vereador que o presente subscreve ouvido em Plenário na forma regimental, 
vem requerer de Vossa Excelência, com respaldo nos artigos com respaldo nos 
artigos 10 e 11 da Lei 12.527 de 2011 — Lei de Acesso á informações e, 
considerando a relevância e interesse popular sobre este assunto, que seja 
solicitado ao Prefeito Municipal informar a esta Casa Legislativa, a relação dos 
bairros em que não 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 preciosos a esta 
Casa para a análise da verdadeira situação dos serviços prestados pela 
EMBASA e Prefeitura às comunidades. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° 	6) 24  j2017 

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 e, considerando a relevância 

e interesse popular sobre este assunto, que seja solicitado ao Prefeito Municipal, 

informar a esta Casa, a relação dos bairros em que não 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 a análise da verdadeira situação dos serviços prestados pela EMBASA e 

Prefeitura às comunidades. 

Sala das Sessões, 06 de Abril de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO 

-BAHIA 

Requerimento  (na /2019 

Reiterando requerimento n° 1171/2018 de 26/11/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER 

a Vossa Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal 

Luiz Barbosa de Deus , solicitando providenciar, junto à Secretaria 

Municipal competente, a 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. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro 2019. 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento  (MS / 2019 

Reiterando requerimento n° 1172/2018 de 26/11/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER 

a Vossa Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal 

Luiz Barbosa de Deus , solicitando providenciar, junto à Secretaria 

Municipal competente, a adaptação do Parque Belvedere para receber de 

maneira acessível as pessoas com deficiência física, promovendo a 

acessibilidade e inclusão dos mesmos. 

Solicito: 	• 

Passarelas e rampas de acesso 

Corrimão 

Vagas de estacionamento prioritário 

Banheiros adaptados 

Sinalização adequada 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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Vereador 

APROVADO (A5 N. SESSÃO No,  N cblt=r_J 
In3/10101 -0,b1S aitt;  cbti 

i VOTOS CONTRA 	  

I NIRRA DA CE  IPLOk  

i,R.ESI -sni-f 



anfrooi 
„via,  

ario esar~ evedo 

(Mário Galinho) 

Vereador APROVADO (A N SESSÃO Nki 9 itt 
DEQ5 	 .,POR.LLSAOCW0(021-(1  

i-.R.FaS 1 	-I E 

FF.SLO O RECE&MENTO P9.0I N` 
EM, US-i 

ama 
GE 2g VOTOS LONTRA 

MFSA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO 

—BAHIA 

Requerimento  3C0 / 2019 

Reiterando requerimento n2  1173 de 26/11/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER 

a Vossa Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal 

Luiz Barbosa de Deus , solicitando providenciar, junto à Secretaria 

Municipal competente, o reparo e manutenção da passarela de madeira 

localizada no entorno do lago do chafariz do Parque Belvedere, uma vez 

que a mesma encontra-se deteriorada e cheia de rachaduras. 

Esse requerimento se faz necessário no intuito de prevenir acidentes e dar 

segurança a população que transita por ali. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  3o12o19  

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 
regimental, vem requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido 
ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto à secretaria Municipal 
competente, quebra-molas na parte de baixo da rua Nossa Senhora Aparecida 
localizada no bairro Jardim Bahia nesta cidade, em atendimento as solicitações 
dos moradores. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

o 

Requerimento N°  30(9-1  /2019 

Reiterando requerimento n° 583/2018, de 04/04//2018, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer de Vossa 

Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 

solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal competente, instalação de um 
o 

ponto de ônibus na travessa José Caetano da Silva, localizada no bairro Siriema, nesta 

cidade, atendendo o pedido dos moradores. . 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

o 

REQUERIMENTO N12  303 /2019 

Reiterando requerimento n° 983/2018, de 19/09//2018, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer de Vossa 

Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 

solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal competente, a 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. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento  3014 / 2019 

Reiterando requerimento n° 227/2017 03/03/2017 e 332/2018 de 09/02/2018, o vereador que 

o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer de Vossa 

Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto 

á Secretaria Municipal competente, a construção de uma quadra poliesportiva no Povoado 
Izidio. 

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, 18 de fevereiro de 2019 
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Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BANIA 

Requerimento  3.0S / 2019 

Reiterando requerimento n° 228/2017, com data de 01/03/2017, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requer de Vossa Excelência, que 

seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, solicitando providenciar junto a secretaria 

Municipal competente, a 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. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 
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(Mário Galinho) 

Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA — 

Requerimento  AOC) / 2019 

Reiterando requerimento n° 657/2017 de 20/04/2017 e 472/2018 de 28/02/2018, o vereador 

que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer de Vossa 

Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto 

á Secretaria Municipal competente, a perfuração de um poço artesiano no Povoado Bogó de 

Baixo, em atendimento às solicitações de seus moradores. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  3/01 + /2019 

Reiterando requerimento n° 1016/2018 de 27/09/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer 

de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz 

Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, a construção de praça com academia da saúde e parque infantil 

na rua Dona Minininha, localizada na Vila Nobre, desta cidade. O objetivo da 

solicitação se faz necessário para incentivar a prática de atividades físicas e 

qualidade de vida da população que anseia essa solicitação. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  308 /2019 

Reiterando requerimento n°511/2017, com data de 31/03/2017, o vereador que 
o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando providenciar junto à secretaria Municipal competente, que 
seja implantada linha de transporte público para a Vila Nobre, em atendimento 
ás solicitações de seus moradores. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Requerimento N°  3,c) 9 /2019 

Reiterando requerimento n° 786/2018 de 06/06/2018, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer de Vossa 

Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, 

solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal competente, a construção de 

uma Academia da Saúde no Bairro General Dutra, nas mediações da rua das Camélias 

nesta cidade, atendendo o anseio dos moradores da localidade. 

A medida acima visa oferecer qualidade de vida para a população através da pratica de 

esportes, atividades físicas e inclusão de hábitos saudáveis. 

Sala das Sessões, 18 Fevereiro de 2019. 

Cú 
ário César ãci;:reto jegial°  

(Mário Galinho) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Requerimento N2  Z.) O /2019 

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

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

Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, a construção de uma pracinha com parquinho infantil, pista de coopper e 

academia da saúde no Bairro General Dutra, no redondel, nas mediações da rua das 

Camélias e rua da Aurora, nas proximidades da COODEVASF, nesta cidade, atendendo 

o anseio dos moradores da localidade. 

A medida acima visa oferecer entretenimento para as crianças, jovens e idosos 

daquela localidade. Salientando que a solicitação dos moradores desencadeou este 

pedido. 

Sala das Sessões, 18 Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 
AFONSO 

REQUERIMENTO N°  3)) /2019 

Reiterando requerimento n° 157/2017 de 16/02/2017 e 317/2018 de 09/02/2018, o 
vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 
solicitando, providenciar junto à secretaria Municipal competente, a construção de uma 
academia ao ar livre no bairro Moxotó. 

JUSTIFICATIVA 

A população do Bairro Moxotó cresceu significativamente nos últimos anos. Além 
disso, o bairro Barroca e Povoado Pedra Comprida também tiveram significativo 
povoamento. Desta forma, instalar uma academia no Bairro Moxotó seria ganho para o 
Moxotó e bairros vizinhos. 

A academia ao ar livre em bairros, além de apresentar eficácia em seus resultados, 
possibilita o acesso de quem tem menos poder aquisitivo à pratica de exercícios 
físicos, bem como promove maior socialização entre os seus moradores. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° 	 /2019 

Reiterando requerimento n° 1245/2018 de 07/12/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer 

de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz 

Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, a 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. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  ..,11 /43 /2019 

Reiterando requerimento n°1240/2018 de 05/12/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer 

de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz 

Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, a pavimentação em paralelepípedo na Rua Bahia, localizada no 

Bairro Centenário. A medida visa melhorar o tráfego e evitar transtornos de 

locomoção aos motoristas e pedestres que utilizam aquela via. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° 	j L1 /2019 

Reiterando requerimento n° 1015/2018 de 27/01/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer 

de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz 

Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, 1(um) quebra-molas na rua Panorama, de fronte ao n° 11, 

localizada no Bairro Centenário, desta cidade. A medida visa melhorar o 

tráfego e evitar transtornos de locomoção aos motoristas e pedestres que 

utilizam aquela via. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO 

— BANIA 

Requerimento  31,5"--  / 2018 

Reiterando requerimento n° 1182/2018 de 28/11/2018, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa Excelência 

seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus, solicitando 

providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, a 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. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  3,1&• /2019 

Reiterando requerimento n° 1091/2017, com data de 18/08/2017, o vereador que o 
presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer de 
Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, solicitando, 
providenciar junto à secretaria Municipal competente, a revitalização geral da 
academia da saúde do bairro Centenário nesta cidade, com reparação dos 
equipamentos e instalação de novos, reparos no sistema de iluminação e serviços de 
manutenção geral. 

JUSTIFICATIVA 

Como a própria denominação sugere, a academia acima citada contribui para a prática 
de atividades que promovem a saúde, dando oportunidade às pessoas daquele bairro 
de exercerem uma vida mais saudável. 

Por este motivo, é pertinente o atendimento á presente proposição. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  314- /2019 

Reiterando requerimento n° 853/2017, com data de 29/03/2017, o vereador que 
o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando, providenciar junto à secretaria Municipal competente, a 
pavimentação em paralelepípedos no bairro centenário. 

Rua do Sossego 
Rua Realeza I 
Rua Realeza li 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 

ano César arreto kejdo 

(Mário Galinho) 

Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° 	/2019 

Reiterando requerimento n° 1095/2017, com data de 18/08/2017, o vereador 
que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando, providenciar junto à secretaria Municipal competente as 
seguintes ações na rua Bahia, localizada no bairro centenário. 

Pavimentação asfáltica 
Implantação de quebra molas 
Instalação de placas de sinalização de trânsito 
Melhoria da iluminação elétrica no local e áreas que dão acesso ao mesmo 

Esta medida visa a promoção da segurança aos moradores da área e 
circunvizinhança. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA• 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento 3) 2 / 2019. 

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

REQUER a Vossa Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz 

Barbosa de Deus , solicitando, providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, 

a reforma e cobertura da quadra poliesportiva e do bairro Centenário, um vez que a 

mesma só pode ser utilizada no período noturno, pois, durante todo o dia o sol é 

causticante e não permite a utilização da quadra. 

Salientando que, o bairro Centenário, possui várias escolinhas de futebol e outros 

esportes e não dispõe de local adequado para a prática das atividades. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREDORES PAULO AFONSO - BAHIA 

Requerimento N2  3,13 /2019 

Reiterando requerimento n° 336/2018 de 09/02/2018, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer da Vossa 

Excelência seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, solicitando que seja 

providenciado junto a Secretaria Municipal de Administração, através do 

Departamento Municipal de Transito, alteração no transito da Rua Marechal Castelo 

Branco, tornando-a mão única com trafego 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 ira promover 

melhor organização do trânsito local, proporcionado vantagens a motoristas e 

pedestres. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO 

— BAHIA 

Requerimento  sai( /2019 

Reiterando requerimento n° 1185/2018 de 28/11/2018, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa Excelência 

seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus, solicitando 

providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, a sinalização vertical e 

horizontal, bem como manutenção de quebra-molas localizados na Travessa da 

Inconfidência, no centro. 

Essa solicitação se faz necessária para melhorar o tráfego de veículos no local bem 

como dar segurança aos moradores e pedestres que ali transitam. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento s-5D 5/ 2019  

Reiterando requerimento n° 232/2017 de 01/03/2017 e 330/2018 de 09/02/2018, o vereador 

que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer de Vossa 

Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto 

á 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, ás crianças que enfrentam o local. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento3W° / 2019 

Reiterando requerimento n° 1191/2017 de 15/02/2017 e 470/2018 de 28/02/2018 o vereador 

que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa 

Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus , 

solicitando, providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, as seguintes ações com 

relação à Avenida Getúlio Vargas — na altura da Igreja Nossa Senhora de Fátima sentido Vila 

Nobre. 

Complemento do asfalto 

Limpeza das calçadas de passeio de pedestres 

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 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento 3c7i-"/  2019 

Reiterando requerimento n° 322/2018 de 09/02/2018 vereador que o presente subscreve, 

após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa Excelência seja o presente 

encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus , solicitando, providenciar, 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 aos povoados. 

Instalação de bebedouro; 

Sinalização da entrada, indicando estacionamento; 

Colocação de mais bancos; 

Pavimentação. 

JUSTIFICATIVA 

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

para o seu povoado de destino. Np final 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. 

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

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento . a8/  2019 

Reiterando requerimento n° 479/2017 de 24/03/2017 e 331/2018 de 09/02/2018, o vereador 

que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer de Vossa 

Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto 

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

Vereador Moisés Pereira, tendo em vista que o espaço por no oferecer e devido ao calor por 

falta de árvores, é pouco utilizado pelos moradores locais. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BANIA 

Requerimento  329  2019 

Reiterando requerimento n° 230/2017 de 03/03/2017 e 327/2018 de 09/02/2018, o vereador 

que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa 

Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus , 

solicitando, providenciar, 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 érea da praça no deve justificar a ausência de banco na 
parada de ônibus. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2019 
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(Mário Galinho) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento 333/  2019 

Reiterando requerimentos n° 613/2017 de 12/04/2017 e 333/2018 de 09/02/2018, o vereador 

que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER de Vossa 

Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus, 

solicitando, providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, a 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. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

o 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 
AFONSO 

REQUERIMENTO N°  33) /2019 

Reiterando requerimento n° 1185/2017, com data de 18/08/2017, o vereador 
que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando providenciar junto à secretaria Municipal competente, as 
seguintes 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. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  332/2019 

Reiterando requerimento ne 152/2017, com data de 17 de janeiro de 2017, o vereador 

que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer 

de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal solicitando 

que seja providenciado junto à Secretaria Municipal competente, a construção da 

ciclovia de Paulo Afonso, tendo em vista que já existe o projeto físico pronto na 

Prefeitura, bem como a construção de ciclofaixas e, também a sinalização das áreas 

abaixo descritas: 

Entrada do BTN 1 

Trecho da BA 210 que dá acesso ao CEASA 

Trechos de acesso ao bairro Prainha: Sentido centro/Prainha e BTN/Prainha 

Trechos de acesso a Vila Matias e ao Parque Aquático: Sentido Centro e BTN 

Inicio da BA 210- acesso ao Posto da Policia Rodoviária Federal 

Trechos de acesso ao Bairro Siriema 

Trechos a extensão da Avenida Apolônio Sales (nos dois sentidos) 

Avenida Getúlio Vargas 

Avenida José Hemetério 

Rua Landulfo Alves 

Otaviano Leandro de Moraes 

Rua Monsenhor Magalhães 

Rua Manoel Novaes 

Rua Padre João Evangelista 

Vila Nobre (área próxima ao vertedouro da PA4) 

Rua das Rosas 

Rua do Gangorra 

Rua da Harmonia 

Avenida dos Estudantes 

Avenida Beira Rio (Jardim Bahia) 
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JUSTIFIVATIVA 

As estatísticas comprovam ciaramente o aumento do numero de acidentes fatais e os que 

provocam sequelas graves envolvendo bicicletas. Tal fato se deve, principalmente, pela 

ausência de medidas de proteção e prevenção ao cidadão. 

É cada vez mais comum e cresce a cada dia, o uso da bicicleta como meio de transporte, pelos 

vários benefícios que o seu uso produz. 

Desde a economicidade ao beneficio á saúde física e mental, bem como a não agressão ao 

meio ambiente, o uso da bicicleta se configura no maior e mais viável instrumento para a 

mobilidade urbana sustentável. 

A ciclovia é uma demanda urgente na nossa cidade. O efeito positivo não seria aos ciclistas 

profissionais, pois estes não utilizariam para a prática do esporte, mas sim, para o cidadão 

comum que usa a sua bicicleta para se locomover no dia a dia e que, visivelmente, este 

número tem crescido significativamente em Paulo Afonso. 

É claro que a ciclovia favoreceria também o cidadão para a prática de atividades físicas que 

utilizam a bicicleta e lazer para as famílias, pois estas teriam um espaço próprio para praticar o 

uso da bicicleta. 

Existe um clamor hoje na cidade pela execução do projeto de ciclovia, construção de 

ciclofaixas e sinalização para ciclistas. 

Desta forma, tendo em vista já haver um projeto de ciclovia pronto para execução pela 

Prefeitura, é mais que justo que o mesmo seja efetivado como medida urgente de proteção ao 

cidadão e prevenção e segurança no trânsito. 

Há um clamor e uma necessidade da população por esta medida, cuja viabilização resultaria na 

diminuição de acidentes que muitas vezes tiram a vida de cidadãos. 

Esta medida atenderia a toda sociedade e não a uma categoria especifica, justificando, desta 

forma, a sua necessária execução. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro 2019. 
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(Mário Galinho) 

Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Requerimento n9 333/2019  

Reiterando requerimento n2 292/20111 de 08/03/2017, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer de Vossa 

Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, solicitando 

providenciar uma 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 reinvindicação dos moradores e necessitam que esta seja realizada 

em caráter de urgência. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREDORES PAULO AFONSO — BAHIA 

REQUERIMENTO N° 33 1-k / 2019 

Reiterando requerimentos n° 287/2017, com data de 18/18/2017 e 318/2018, com data 
de 09/02/2018 O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 
regimental, REQUER a Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando, providenciar através do órgão competente, a restauração do 
campo de futebol do Povoado Riacho, incluindo a instalação de grama sintética, em 
atendimento as solicitações principalmente, da classe jovem do Povoado. 

O campo hoje encontra-se com poucas condições de uso e os jovens do local tem 
muito pouca opção de lazer. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 

ano Cesar Barreto AzeS, 

(Mário Galinho) 

Vereador 
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(Mário Galinho) 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 
AFONSO 

REQUERIMENTO N°  '3 3 5-12019 

Reiterando requerimento n° 291/2017, com data de 08/03/2017, o vereador que 
o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando providenciar junto à secretaria Municipal competente, a 
construção de uma academia ao ar livre no espaço localizado atrás da Igreja 
do Povoado Riacho. 

Esta é uma antiga reivindicação dos moradores que reclamam da ausência de 
opção de lazer e prática de esporte. 

Esta medida também oferecerá aos moradores a oportunidade de colocar em 
sua rotina a prática de exercícios como um meio de promoção á saúde física e 
mental. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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(Mário Galinho) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  336  /2019 

Reiterando requerimento re 286/2017, com data de 08/03/2017, o vereador que 
o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando providenciar junto à secretaria Municipal competente, a 
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. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA • 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREDORES PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento N° 3 3R-  2019 

Reiterando requerimento n° 293/2017 de 08/03/2017 e 334/2018 de 
09/02/2018, o vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na 
forma regimental, vem requerer da Vossa Excelência seja o presente remetido 
ao Prefeito Municipal, solicitando a instalação de uma linha telefónica no Posto 
de Saúde do Riacho, em atendimento as reivindicações de seus moradores. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 
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(Mário Galinho) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  339 /2019 

Reiterando requerimento n° 885/2018 de 21/08/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer 

de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz 

Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, a reforma do alambrado do campo da prainha, desta cidade. 

Atendendo ao anseio da população que mora na localidade 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  340 /2019 

Reiterando requerimento n° 1263/2017, com data de 08/11/2017, o vereador 
que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando providenciar junto à secretaria Municipal competente, a 
pavimentação em paralelepípedo e saneamento básico da rua prainha do 
Candeeiro, em atendimento as solicitações dos comerciantes do local. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° 31-43 /2019 

Reiterando requerimento n°283/2017, com data de 08/03/2017, 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 a 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. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° 314 a. /2019 

Reiterando requerimento n° 977/2017, com data de 22/06/2017, 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 a secretaria Municipal competente, a 
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. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO 

—BAHIA 

Requerimento 3143 / 2019 

Reiterando requerimento n°1184/2018 de 28/11/2018, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa Excelência 

seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus , solicitando 

providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, o reparo no parquinho infantil 

da Praça da Libanesa, incluindo manutenção nos brinquedos que apresentam 

rachaduras, cimentar piso para evitar lamaçal que impede das criança brincarem. 

Esse requerimento se faz necessário para dar segurança as crianças que utilizam o 

parquinho e atender assim a solicitação dos moradores daquela localidade. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO 

-BAHIA 

Requerimento 3 411 / 2019 

Reiterando requerimento n2  1180/2018 de 28/11/2018, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa Excelência 

seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus, solicitando 

providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, o reparo nos brinquedos que 

encontra-se 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. 

Esse requerimento se faz necessário para dar segurança às crianças que utilizam o 

parquinho e atender assim a solicitação da população daquela localidade. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO 

—BAHIA 

Requerimento  31i S./  2019 

Reiterando requerimento n° 1183/2018 de 28/11/2018, o vereador que o presente 

subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa Excelência 

seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus, solicitando 

providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, o reparo no parquinho infantil 

da Praça das Mangueiras, localizada no centro, incluindo manutenção nos brinquedos 

que encontra-se quebrados. 

Esse requerimento se faz necessário para dar segurança às crianças que utilizam o 

parquinho e atender assim a solicitação da população pauloafonsina. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro 2019 

ano Cesar barreto A edo 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° _5 (o /2019 

Reiterando requerimento n°813/2017, com data de 18/05/2017, o vereador que 
o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando, providenciar junto à secretaria Municipal competente, a 
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. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°34+ /2019 

Reiterando requerimento n° 1192/2017, com data de 15/09/2017, o vereador 
que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando, providenciar junto ao órgão municipal competente a 
pavimentação da Travessa Teofilândia — Bairro Barroca, em atendimento às 
solicitações de seus moradores. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  3 Li /2019 

Reiterando requerimento n° 155/2017, com data de 16/02/2017, o vereador que 
o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 
requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito 
Municipal, solicitando, providenciar junto á secretaria Municipal competente a 
construção de pontos de ônibus com cobertura e bancos, bem como a 
recuperação dos existentes no Bairro Barroca. 

JUSTIFICATIVA 

Os pontos de ônibus não oferecem a mínima estrutura ao cidadão que 
necessita utilizar o transporte coletivo, ficando exposto ao total desconforto 
provocado pela chuva, sol e calor. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  3 1-1 /2019 

Reiterando requerimento n° 154/2017 de 16/02/2017 e 477/2018 de 
28/02/2018, o vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na 
forma regimental, vem requerer de Vossa Excelência, que seja o presente 
remetido ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto à secretaria 
Municipal competente, arborização da praça localizada nas proximidades da 
Avícola Suprave, no bairro Barroca. 

JUSTIFICATIVA 

Durante o dia a utilização da praça é totalmente inviável em razão de estar 
exposta ao sol e calor. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 

hacniRS 
áno César Barreto Az 



OVADO (Ai MSESSAO N° 	i 

I

DEalleakaPO 
VOTOS CONTRA 

g ME.5A DA C.M./P.A0 

fiffS 
P riu 

RiCE 
ário CésarW arreto 

ornt 
( 

(Mário Galinho) EM 

F'RESIIDE e 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  350 /2019 

Reiterando requerimento n° 158/2017, com data de 16/02/2017 e 537/2018 de 
23/03/2018, o vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 
regimental, vem requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao 
Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto à secretaria Municipal competente, a 
colocação de grama sintética no campo de futebol Major Fernandes, localizada no 
Bairro Barroca, conforme justificativa que segue. 

A grama sintética oferece vantagens de durabilidade, podendo ser usado 
intensamente sem alteração em suas condições; oferece baixo custo de manutenção, 
uma vez que não há necessidade de ser regado ou cortado, nem requer constante 
demarcação de linhas de jogo, é resistente ás mudanças climáticas, ou seja, suporta 
muito mais o excesso ou falta de água, uma vez que não é afetado com as mudanças 
climáticas, mantém a uniformidade da cor por muito tempo, além de não oferecer 
qualquer impacto ou prejuízo ao meio ambiente e ser facilmente instalado. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Requerimento n koOi2oi9 

Reiterando requerimento n° 222/2017 de 01/03/2017 e 320/2018 de 09/02/2018, 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 á informações, que seja solicitado ao Prefeito Municipal informar esta 

Casa acerca da execução da ciclovia no Município, fazendo constar estimativa de 

execução, prazo, fase da tramitação atual, áreas a serem contempladas, tendo em 

vista que já existe o projeto físico na Prefeitura e a ciclovia esteja prevista no 

Orçamento de 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 sociedade, considerando os muito 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 das Sessões, 18 de Fevereiro 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREDORES PAULO AFONSO — BANIA 

Requerimento N2  LIJO /2019 

Reiterando requerimento 655/2017 de 20/04/2017 e 473/2018 de 28/02/2018, o 

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

requerer da Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

solicitando, providenciar junto ao órgão Municipal competente o conserto do Guard 

Rail (Trilho de proteção) na avenida beira rio, trecho compreendido entre Jardim Bahia 

e Moxotó Bahia. 

Essa medida visa proporcionar mais segurança a pedestres, ciclistas e motoristas que 

transitam naquela área. 

Sala das sessões, 18 de Fevereiro de 2019 

ano César Barreto 	es) 

(Mário Galinho) 

Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREDORES PAULO AFONSO - BAHIA 

Requerimento N°  LU )1( /2019 

Reiterando requerimentos n2  223/2017 de 03/03/2017 e 323/2018 de 09/02/2018, O 

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

requerer da Vossa Excelência, com respaldo nos artigos 10 e 11 da Lei 12.527 de 2011 

— LEI DE Acesso á 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 estagio 

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 rasgadas, grades 

quebradas, equipamentos elétricos expostos, todo tipo de sujeira e lixo em quase 

todos os compartimentos, restos de cadeiras amontoados, paredes sujas, falta de 

iluminação, entre outros muitos problemas. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  Ltja) /2019 

Reiterando requerimento n° 811/2018 de 18/06/2018, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem requerer 

de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, Luiz 

Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, a 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. 

A medida acima visa oferecer benefícios quanto a locomoção e segurança da 

população, dando ênfase ao direito de ir e vir garantido a todo cidadão. 

Sala das Sessões, 18 Fevereiro de 2019. 

ano Cesar Barreto 

(Mario Galinho) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N°  2-1 2 /2019 

Reiterando requerimento n° 584/2017 de 06/04/2017 e 540/2018 de 
23/03/2018, o vereador que o presente subscreve ouvido em Plenário na forma 
regimental, vem requerer de Vossa Excelência, com respaldo nos artigos com 
respaldo nos artigos 10 e 11 da Lei 12.527 de 2011 — Lei de Acesso á 
informações e, considerando a relevância e interesse popular sobre este 
assunto, que seja solicitado ao Prefeito Municipal informar a esta Casa 
Legislativa, a relação dos bairros em que não 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 preciosos a esta 
Casa para a análise da verdadeira situação dos serviços prestados pela 
EMBASA e Prefeitura às comunidades. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREDORES PAULO AFONSO - BAHIA 

Requerimento N° 	/ 2019 

Reiterando requerimentos n° 1133/2017 de 03/08/2017 e 474/2018 de 28/02/2018, o 

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

requerer da Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

solicitando, providenciar junto ao órgão Municipal competente a REFORMA DO PONTO 

DE ÔNIBUS em frente ao Parque de Exposições. 

Além de faltar banco, a cobertura está em estado ruim necessitando de conserto. 

Sala das sessões, 19 de Fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO ESTADO DA BAHIA 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 
AFONSO 

REQUERIMENTO N°  L115 /2019 

Reiterando requerimento n° 876/2017 de 05/06/2017 e 538/2018 de 
23/03/2018, o vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na 
forma regimental, vem requerer de Vossa Excelência, que seja o presente 
remetido ao Prefeito Municipal, solicitando, em conformidade com os artigos 10 
e 11 da Lei Federal 12.527/2011 que sejam prestadas informações acerca de 
planos, ações e metas para segurança pública para este ano de 2019, bem 
como valores de investimentos para o segundo semestre desse ano. 

Esta solicitação tem base no interesse social de acompanhar as ações para 
uma área de extrema importância que é a segurança pública cuja situação 
atual é preocupante tendo em vista o nível de insegurança que se instalou na 
cidade nos últimos anos. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 
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(Mário Galinho) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO 

—BAHIA 

Requerimento  Lie) /2018 

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

REQUER a Vossa Excelência, que seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal 

Luiz Barbosa de Deus , solicitando providenciar, junto à Secretaria Municipal 

competente, a reforma da casa de bomba d'água do bairro centenário, bem como a 

manutenção e substituição dos equipamentos que fazem a distribuição e captação de 
água para o bairro. 

Esse requerimento se faz necessário para atender as solicitações dos moradores 

daquela localidade, que sofrem com a falta de água constante, devido ao péssimo 

estado de manutenção em que se encontra a casa de bomba d'água. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento 	 2019 2019 

Reiterando requerimento n° 1187/2017 DE 15/09/2017 e 478/2018 de 28/02/2018, o vereador 

que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa 

Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus , 

solicitando, providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, a REFORMA DA PRAÇA 

localizada entre as ruas Rio Grande do Norte, Paraíba e Avenida da Amizade, conforme 

justificativa a seguir. 

A Praça localiza-se ao lado do Clube Paulo Afonso — CPA e te um movimento grande, 

principalmente de jovens, representando uma área de lazer já histórica na cidade. 

Atualmente encontra-se com bancos quebrados, passeio de pedestres danificado, estrutura 

metálica enferrujada, mal arborizada, lixeiras quebradas e mal iluminada. 

Resgatar a estrutura da praça significa renovar um patrimônio que faz parte da história da 

cidade. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento  Li 	/2019 

Reiterando requerimento n° 1225/2017 de 22/09/2017 e 480/2018 de 28/02/2018, o vereador 

que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa 

Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus , 

solicitando, providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, a reforma da Praça 

Presidente Dutra, na Rua Alberto Rocha localizada no Bairro Chesf, em razão do exposto a 
seguir. 

Desde a sua implantação a referida praça não passa por nenhuma reforma, o que resultou no 

péssimo estado de conservação atual, encontrando-se com problemas de: danificação na caixa 

elétrica, bancos quebrados, pouca iluminação, passeios danificados, necessidade de melhor 

arborização, colocação de lixeiras, entre outras necessidades. 

A medida acima atenderá os pedidos dos moradores do local e áreas vizinhas. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREDORES PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento Ne Lie Li /2019 

Reiterando requerimentos de, N°655/2017 de 20/04/2017 e N°473/2018 de 
28/02/2018, o vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer da Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito 

Municipal, solicitando, providenciar junto ao órgão Municipal competente o conserto 

do Guard Rall (Trilho de proteção) na avenida beira rio, trecho compreendido entre 
Jardim Bailia e Moxotó Bahia. 

Essa medida visa proporcionar mais segurança a pedestres, ciclistas e motoristas que 
transitam naquela área. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Requerimento N9  ti 9572019 

Reiterando requerimentos de, n°876/2017 de 01/06/2017 e n°538/2018  de 
23/03/2018, 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, em conformidade com os artigos 10 e 11 da 

Lei Federal 12.527/2011 que sejam prestadas informações acerca de planos, 

ações e metas para segurança pública para este ano de 2019, bem como os 

valores investidos nesta área no primeiro bimestre deste exercício bem como a 

estimativa de investimento para o segundo semestre deste ano. 

Esta solicitação tem base no interesse social de acompanhar as ações para uma 

área de extrema importância que é segurança pública e cuja situação atual é 

preocupante tendo em vista o nível d3 insegurança que se instalou na cidade 
nos últimos anos. 

tilEr 
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Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREDORES PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento N2  L.tebi  2019 

Reiterando requerimentos de, N°223/2017  de 03/03/2017 e N2323/2018  de 

09/02/2018, o vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

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

12.527 de 2011 — LEI DE Acesso á 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 estagio 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 rasgadas, grades 

quebradas, equipamentos elétricos expostos, todo tipo de sujeira e lixo em quase 

todos os compartimentos, restos de cadeiras amontoados, paredes sujas, falta de 

iluminação, entre outros muitos problemas. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREDORES PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento N2  Lin / 2019 

O vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, 

na forma regimental, reiterar o requerimento 325/2018 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. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA 

VEREADOR MÁRIO CESAR BARRETO AZEVEDO 

(MÁRIO GALINHO) 

Relatório de inspeção na pousada de referência TFD — Salvador/BA 

(Tratamento Fora de Domicilio) 



1 

Relatório de inspeção por ato fiscalizatório 

apresentado à Presidência da MD — Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Vereadores, Gestor 

Executivo Municipal, Secretaria Municipal de 

Saúde, Conselho Municipal de Saúde à 

Administradora da pousada TFD, realizado no 

período entre 01/11/18 a 03/11/18, in loca 

Paulo Afonso/BA 



2 

Em cumprimento ao artigo 35, inciso XIX, da Lei 
Orgânica do Município — de fiscalizar e controlar 
os atos do Poder Executivo, incluídos da 
Administração Indireta - apresento o relatório da 
atividade desenvolvida na pousada de referência 
para suporte a pacientes usuários do TFD 
(Tratamento Fora de Domicílio) como parte de um 
acompanhamento exercido por mim, de forma 
regular, conforme minhas atribuições enquanto 
Legislador Municipal. 

Paulo Afonso/BA 

09 de novembro de 2018 



RESUMO 

O Tratamento Fora de Domicilio - TFD, é um instrumento legal que 

visa garantir, pelo Sistema Único de Saúde - SUS, o tratamento de média e alta 

complexidade a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de 

origem. Parte desse sistema, e não de menor importância, encontra-se no 

apoio que esses pacientes necessitam ao se deslocarem para a cidade de 

referência - Salvador/BA — devido aos desafios inerentes ao tratamento, e de 

outras necessidades, tais como: deslocamento, hospedagem, segurança, 

alimentação e adequada assistência técnica de enfermagem para pacientes 

que demandam maior atenção. Apesar de ser um sistema de regime de 

exceção, o TFD, para nosso município, tem se apresentado como um fator de 

grande frequência, visto que Paulo Afonso não oferta tais tratamentos 

concernentes às demandas do município, especialmente na média e alta 

complexidade, tornando-se necessário, em detrimento desse não atendimento 

aos nosso munícipes, pelo acima exposto, um acompanhamento afinco, para 

que este tão importante recurso possa não apenas prover os atendimentos 

necessários, mas que garanta a dignidade da pessoa humana conforme artigo 

1°, inciso III, da nossa Constituição Federal. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sendo o TFD um recurso para nossos concidadãos, tornam-se, de suma 

importância, inspeções fiscalizatórias como medida de ação que proporcione uma 

espécie de lastro para que o serviço público ocorra conforme estabelecido em suas 

normas vigentes. No âmago desta inspeção, encontra-se o foco no atendimento de 

proposituras anteriores, assim como, por meio da mesma, identificação das atuais 

deficiências e possiveis melhorias para o usuário, proporcionando-lhe a dignidade que 

lhe é reservada por direito. 

2 ESTRUTURA E ACOMODAÇÕES 

Após a reforma realizada, a pousada tem aparência satisfatória. Local amplo, 

pátio para banho de sol, refeitório arejado são facilmente percebidos ao adentrar naquele 

local que apresenta também melhoras no tocante à ampliação do anexo e implantação de 

telhas ecológicas, que estão proporcionando uma menor temperatura para o ambiente, 

apesar de que o calor predominante não permita uma atenuação realmente significativa, 

a não ser por meio de climatização. 

Pátio amplo e arejado 
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Refeitório (durante o almoço): Local necessita de gestão durante este momento 

fazendo-se o cumprimento da Lei no. 10.048 de 08 de novembro de 2000 que versa 

sobre o atendimento prioritário (idosos, gestantes, lactantes, crianças de colo e obesos) 

não observado pela instituição. 

Acomodações instaladas entre salas (sem auxilio de ventiladores).*Obs: Em alguns 

lugares da pousada há ventiladores de teto, porém, de acordo com alguns hóspedes, 

não são suficientes. 
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Segundo informações da administração local, a pousada possui capacidade para 

aproximadamente 160 pessoas, entre beliches, camas de casal, camas de solteiro e 

colchões, por mim averiguados, no entanto, existem alguns desequilíbrios recorrentes, 

que devem ser observados e sanados, tais como, a desproporcionalidade entre leitos e 

ventiladores. É necessário que o atendimento seja administrado de forma equânime, 

porém, vê-se perceptivelmente que não há ventiladores suficientes para todos, 

deficiência esta confirmada por meio de diálogo com hóspedes, que alegam algumas 

complicações (insetos e calor) por esta razão. A ampliação da oferta desses aparelhos 

torna-se necessário para que esta situação seja descontinuada. Uma análise de gestão 

para obtenção de dados de demanda média sobre o fluxo diário, com base no histórico 

do estabelecimento, associado â ações gerenciais podem, além de viabilizar de forma a 

não exigir grandes investimentos, mensurar a real necessidade atual, apontando apenas a 

aquisição necessária para que este fluxo de hóspedes seja atendido de maneira 

igualitária. 

Teto de PVC do anexo necessita conserto, conforme foto abaixo in dose 



Forro permite entrada de insetos e sujeira no ambiente. 

Com relação aos banheiros, algumas medidas precisam ser tomadas 

emergencialmente pela situação encontrada e que é parte tão importante para uma 

hospedagem satisfatória. Pude verificar diversas irregularidades e chamo atenção para 

esta parte, porque as condições para um asseio correto influenciam diretamente na 

recuperação de alguém acometido por algumas enfermidades e o que constatei no local 

são necessidades que urgem por correções imediatas, no entanto, para que não se 

confunda, é importante ressaltar que a pousada, durante os 3 dias de inspeção 

demonstrou ter uma boa higiene com relação ao piso em todos espaços e cômodos, 

assim como nos banheiros. Voltando as deficiências dos banheiros destaco as seguintes 

observações e importantes correções: 
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Registros de chuveiro (diferentes) quebrados e soltos. 

Banheiro necessita de reforma: (A) Piso e parede deteriorados. (B) Lixeira sem tampa 

e dejetos aparentes no papel. (C) Banheiro sem barras de apoio e acessibilidade. 



Banheiro sem privacidade (sem porta) e algumas portas, mesmo afixadas, sem o devido 

funcionamento. 

10 

Banheiro com problema na descarga (sem funcionamento). Vaso sem tampa higiênica e 

lixeiro em local inapropriado (sem espaço no piso do banheiro). 



Sem touca higiênica; 

Sem máscara descartável; 

Uso de saco de lixo no corpo 
em vez de avental. 

3 COZINHA E ARMAZENAMENTO DE MANTIMENTOS 

Homem manuseando alimento (cortando macaxeira) sem touca, sem avental (usando 

saco de lixo como improviso), local inadequado para esta tarefa expondo o alimento à 

contaminação proveniente da área externa (pátio). Verifica-se ainda uma criança 

colocando a mão na parte interna do caldeirão aumentando as chances de 

contaminação direta. 

O cuidado com a higiene na manipulação de alimentos é fundamental para 

controlar a contaminação, evitando a formação de bactérias e problemas de intoxicação 

e doenças relacionadas ao consumo dos alimentos, sendo esta uma preocupação que 

todo ambiente, no qual o preparo de alimentos é parte de sua rotina, deve ter. Adotar 

métodos e procedimentos para diminuir esses riscos inerentes à saúde é um caminho 

obrigatório. Faz jus lembrar que trata-se de hóspedes (pacientes) que por quaisquer 

11 
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motivos da vida encontram-se submetidos a cuidados médicos e consequentemente de 

frágil saúde ou mesmo com baixa imunidade, o que pode-se acarretar maiores riscos, 

maiores problemas. 

Acredito ser desnecessário tecer algum comentário sobre as imagens acima, pois falam 
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por si, no entanto, é visível a falta de higiene e manchas de sangue, não apenas nas 

paredes e piso do freezer, mas já espalhadas em outros alimentos. 

Ao contrário, os vegetais e folhas estão acondicionados separadamente dos alimentos 

perecíveis, e que sob minha percepção, é a forma correta de estocagem, no entanto, a 

higiene dos refrigeradores precisa de igual atenção e limpeza. 

A foto ao lado mostra pães ofertados num 

cesto limpo e adequado, porém os mesmos 

tinham aparência de "velhos", (piies não 

frescos ou "do dia", como 

costumeiramente chamam). Sugiro, 

primeiramente, uma atenção na gestão 

desse alimento tão rotativo e apreciado no 

dia a dia, para que se evite oferta-los 

nessas condições, podendo utilizá-lo para 

produzir torradas ou mesmo farinha de 

rosca, sem que haja quaisquer 

desperdícios. 
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4 SEGURANÇA 

Este, sem dúvidas, é um dos itens que mais preocupa os hóspedes da pousada 

conforme relatos verbais dos quais tive a oportunidade de ouvir durante os dias de 

inspeção. Durante minha visita, não constatei qualquer sistema de monitoramento de 

câmeras, item quase obrigatório nos dias de hoje, não apenas em residências, mas 

principalmente no comércio, pousadas ou hotéis. Um sistema de monitoramento e 

gravação por câmeras inibe e evita em muitas vezes a ação de infratores produzindo 

uma maior sensação de segurança para aqueles que estão submetidos ao 

estabelecimento e, sob minha ótica, algo de grande relevância, pois a tranquilidade é 

importante para o descanso e recuperação do paciente. Todo e qualquer esforço para que 

se instale um sistema como o referido será muito apreciado por todos nós, tanto os 

usuários do TFD quanto seus parentes, que ficam apreensivos por estarem em um local 

desconhecido e que demanda maior atenção. Além de não ser um sistema caro 

(conforme pesquisa e informações na cidade de Paulo Afonso), o sistema pode auxiliar 

no esclarecimento de pequenos furtos tal como, segundo informações da própria 

administração, lâmpadas que "somem" frequentemente de seus `spots" gerando 

despesa, pois sempre que são substituídas, a reincidência é algo corriqueiro. Há também 

outro fator preponderante que é a inexistência (ainda segundo informações de usuários) 

de um funcionário no período da noite, mais especificamente na madrugada (na 

portaria), pois há relatos de uso de drogas nas imediações da pousada, o que nos obriga 

a ter uma maior atenção com isso, dado a fragilidade fisica e emocional em que nossos 

pacientes se encontram. Julga ser de extrema importância a disponibilização de algum 

funcionário durante este período dando suporte não só a segurança do local, mas a 

possíveis emergências que possam ocorrer. 

Ainda sob o quesito gestão, mas não relativo à segurança, é importante que sejam 

cumpridas normas sociais, tais como citada por mim na página 06 deste relatório que 

versa sobre o atendimento prioritário, igualmente solicito que seja observada a Lei 

12.546 que proíbe o ato de fumar em locais públicos e que segundo informações, tem 

frequentemente ocorrido nos átrios da pousada causando tamanho desconforto para os 

demais não fumantes. 
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5 SOBRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÁO E CONTROLE DE PRAGAS 

Acúmulo de materiais diversos (telhas, tijolos, cerâmicas, ferro, andaimes, etc) ao lado 

dos quartos. 

Essa foto ilustra bem uma reclamação emergente dos hóspedes, que alegam o 

aparecimento de ratos e baratas na pousada. É sabido que este tipo de estocagem 

informal (local desapropriado) favorece o surgimento de pragas, além do perigo do 

acúmulo de água pluvial para o foco e eclosão das larvas do Aedes aegyti. Este material 

deve ser removido ou estocado de maneira adequada. 
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Telhas, portas de alumínio e forros PVC alocados no piso da área destinado 

lavanderia devem ser removidos. 

1".".".'s  
••••*: 

rer- 
1\4 	 . 	• 

	  al - 

Caixa d'água com água parada, tampa entreaberta, inutilizada e acumulando sujeira 

tal como, pedaços de cigarro. 

O mesmo problema sucede com a caixa d'água localizada no 1° andar, numa área 

destinada a "lavanderia" dos hospedes. A mesma também deve ser removida 

imediatamente, evitando que os hóspedes estejam, maiormente, submetidos a riscos de 

saúde. 

Outrossim, durante a elaboração deste trabalho, não encontrei qualquer documento ou 

registros indicando que o local tenha um controle de pragas ativo e assim confirmado 

por um dos funcionários da pousada. A dedetização é um procedimento necessário e que 
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deve ser feito com a periodicidade correta. Solicito que seja adotado um controle de 

pragas na pousada a fim de crradicar este problema. 

6 LAVANDERIA 

Local disponibiliza duas pias para asseio de roupas. 

Esta área destinada à lavanderia dos hóspedes dever ser otimizada. Uma das 

solicitações dos hóspedes e que pude comprovar pessoalmente e a alta temperatura do 

local. As duas pias instaladas não possuem qualquer cobertura contra o sol (durante os 

três dias em Salvador pude comprovar a forte temperatura ambiente) dificultando 

bastante o paciente ou seu acompanhante de realizar o asseio de suas roupas ou peças 

intimas. Percebi que nos locais informais de armazenamento das sobras de material de 

construção ou reforma existem telhas ecológicas obsoletas e que poderiam e deveriam 

ser reutilizadas para promover esta proteção contra o forte calor do sol e seus raios 

danosos contra a saúde. Isso não seria tão dispendioso, uma vez que grande parte do 

material já se encontra, aparentemente, disponível no local. 



7 ENFERMARIA 

Cómodo com aproximadamente 24,5 mts2 (7.27x3,37) reservado a pacientes de pós-

operatório. Setas indicando sistema de ventilação (ineficaz) por meio de janelas 

laterais interligadas a outros quartos laterais sem absorção de ar fresco. 

Este, sem dúvida, é um dos locais que mais demanda atenção pelo simples fato de 

sua aplicabilidade. São, basicamente, 10 leitos (entre cama e beliches) destinados a 

pacientes de pós-operatório. O problema aqui não envolve as instalações ou 

inadequações do banheiro e sim, climatiza*. Na ilustração acima, setas indicam 

janelas num esforço sem sucesso para que haja ventilação no local. 

Essas janelas interligam diretamente 03 cômodos e este, da enfermaria, está entre 

os dois. As janelas demonstram-se ineficazes para com o objetivo proposto, pois não há 

captação direta de ar fresco para sua devida renovação. Elas simplesmente interligam os 

três cômodos com um pouco de iluminação de cada ambiente e nada mais. Pacientes de 

pós-operatório necessitam de ambiente climatizado, pois é largamente sabido que locais 

de temperatura elevada favorecem as bactérias, das quais um ambiente como este deve 

ser protegido, por isso, em quaisquer enfermarias encontrar-se-á climatização, 

basicamente como uma máxima para que não haja um ambiente propicio para a 
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proliferação das mesmas e maiores riscos de infecção para o paciente. Esta é unia das 

solicitações mais importantes contidas neste relatório e que deve ser apreciado pela 

administração local para sua aplicabilidade, tomando-se uma ala especial e de tamanha 

importância na recuperação dos pacientes. 

Em conformidade às minhas atribuições enquanto vereador, que é um 

representante formal dos interesses do povo, apresento este relatório não como medida 

de denúncia, mas como propositura para melhorias do bem comum, observando as 

questões de investimento e ações necessárias para que o serviço seja continuado da 

melhor forma possível, pois aqui não deve haver outro ou qualquer olhar que não seja a 

observância da dignidade da pessoa humana, que em detrimento de seu tratamento de 

saúde e complexidades afins estão sujeitas a outros problemas caracterizados e 

acentuados pela fragilidade emocional, urna vez que não lhe seja garantido um amparo 

social como este em sua integralidade. 

Apontando tais problemas e devidas soluções, requeiro, de forma totalitária, o 

atendimento a essas implantações e ações de gestão contidas neste relatório. 
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ário César Barreto 	z ievedo 

an4,14ra 

(Mário Golinho) 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREDORES PAULO AFONSO — BAHIA 

Requerimento NT, 	/ 2019 

Reiterando requerimentos de N°1133/2017 de 03/08/2017 e N2474/2018 de 

28/02/2018, o vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer da Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito 

Municipal, solicitando, providenciar junto ao órgão Municipal competente a REFORMA 

DO PONTO DE ÔNIBUS em frente ao Parque de Exposições. 

Além de faltar banco, a cobertura está em estado ruim necessitando de conserto. 

Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2019 

Vereador 
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',PROVADO (A) NA SESSÃO N°  19 (-\  
DE 	£3111POR oun wit 	-‘1  
VOTOS CONTRA 

PRES' 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Requerimento n° 	)2019 

Reiterando requerimentos de, N°222/2017 de 01/03/2017 e N°320/2018 de 

09/02/2018, 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 á informações, que seja solicitado ao Prefeito 

Municipal informar esta Casa acerca da execução da ciclovia no Município, fazendo 

constar estimativa de execução, prazo, fase da tramitação atual, áreas a serem 

contempladas, tendo em vista que já existe o projeto físico na Prefeitura e a ciclovia 

esteja prevista no Orçamento de 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 sociedade, considerando os muito 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 das Sessões, 18 de Fevereiro 2019. 

C.2:001 20Zier42(z) 

trio César Barreto 	edo 

(Mário Galinho) 

Vereador 
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