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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N° 633/2019  
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, 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. Reiterando requerimentos de n°876/2017 de 

01/06/2017 e n°538/2018  de 23/03/2018. 

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 de insegurança que se instalou na 

cidade nos últimos anos. 

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 NP-  65'! /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 criação de jardins sensoriais na Praça das Mangueiras, 

localizada no centro, Parque Belvedere, Praça Sagrada Família, localizada no Bairro 

BTN III, e Praça José Luiz de Assis ( Praça Seu Lula), localizada no Bairro Alves de Souza. 

JUSTIFICTIVA 

O Jardim Sensorial é uma ideia simples e inovadora, que auxiliará no tratamento de 

crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndrome de Down, deficiências 

visual, auditiva, intelectual, mental e física. 

A criação do Jardim Sensorial tem como objetivo estimular os sentidos tátil, auditivo, 

visual, olfativo, além do equilíbrio e propriocepção das crianças, bem como aguçar a 

percepção e a inclusão. 

Sua função é estimular na retomada dos sentidos, aguçar a percepção adormecida e 

torna-lo o mais real possível, transcendendo o espaço terapêutico e se transformando 

em âncora na inclusão social das crianças no despertar da criatividade, da atenção, da 

concentração e da autonomia individual. 
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Como sugestão, o jardim SENSORIAL pode ser composto por uma pista tátil com 

corrimão para apoio, além de diferentes texturas feitas com pedras, areia, madeira, 

grama, granito, brita e tijolos que estimulam a percepção do tato e do equilíbrio. 

Segue anexo fotos, como modelo sugestivo: 



Sala das Sessões, 01 de Abril 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°  G5c2i  / 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 pavimentação de toda extensão (aproximadamente 700 

metros) da Travessa Lago Paranoá, a regularização dos bueiros (boca de lobo), 

abertos, sem tampas, qual eclodem dejetos para a via e residências em tempos de 

chuva, além de um projeto de urbanização, não adstrito a isso, que contemple área 

social de toda esta enorme área situada no bairro Caminho dos Lagos. 

JUSTIFICATIVA 

O direito à infraestrutura urbana é uma garantia do cidadão pautada no Art. 22, inciso 

I, da Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, agasalhada igualmente no inciso VI que versa 

sobre a ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a deterioração das 

áreas urbanas, a poluição e a degradação ambiental. O direito a pavimentação é 

expressão substancial do preceito de cidades sustentáveis trazido, para o 

ordenamento jurídico, por meio do Estatuto das Cidades e sua inexorável vinculação à 

ordem urbanística de claros e ofuscantes contornos constitucionais. 

Sala das Sessões, 21 de março de 2019 



Sala das Sessões, 21 de março 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° 653  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, Luiz Barbosa de Deus, 	solicitando, providenciar junto à Secretaria 

Municipal competente, um mutirão de limpeza para retirada de matagal e remoção de 

entulho ao longo de toda extensão das ruas dos bairros Abel Barbosa e Caminho dos 

lagos. 

JUSTIFICATIVA 

Os referidos bairros encontram-se com forte aspecto de abandono. É facilmente 

perceptível o grande volume de entulho em diversos pontos ao longo de toda a área. A 

grande proliferação de mato nas vias, nos canteiros e nas calçadas propicia o 

surgimento de mosquitos, colocando em risco a saúde dos moradores. 
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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° 6514 /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, pavimentação asfáltica das ruas Lago Itaparica, Argentina e 

Lago Paranoá, assim como suas devidas identificações por meio de placas-padrão, 

ambas localizadas no Bairro Abel Barbosa. 

JUSTIFICATIVA 

As referidas ruas encontram-se desassistidas de identificação (conforme foto em 

anexo), sendo esta uma reclamação de muitos moradores, pela dificuldade que 

residentes de outros bairros apresentam para encontro da correta localização, além do 

que essas vias, ainda que pavimentadas com paralelepípedos, apresentam muita 

desconformidade e alteração do solo. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

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

REQUERIMENTO N° G5S-  / 2019 

Reiterando o requerimento n° 863/2017 com data de 05 de junho 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, Luiz Barbosa 

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

pavimentação asfáltica nas ruas lago Dourado, Lago horizonte, lago do Amor e Lago da 

Paz, ambas localizadas no bairro Caminho dos Lagos, assim como as suas devidas 

identificações por meio de placas-padrão. 

JUSTIFICATIVA 

O bairro caminho dos Lagos apresenta real necessidade de manutenção das vias 

como constatei após solicitações dos moradores. A identificação das ruas está 

semelhantemente precária, a ponto dos residentes escreverem o nome do logradouro 

em muros para facilitar a busca pelo endereço das pessoas, conforme fotos em anexo. 

Sala das Sessões, 21 de março 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 
VEREDORES PAULO AFONSO - BAHIA 

REQUERIMENTO N° 65-G / 2019 

Reiterando o requerimento n° 975/2017 com data de 26 de junho 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, Luiz Barbosa 

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

pavimentação asfáltica da rua Itapuã, localizada no bairro Caminho dos Lagos, assim 

como a devida identificação por meio de placa-padrão. 

JUSTIFICATIVA 

A referida Rua Itapuã apresenta trechos com desníveis de solo acentuados, além de 

não possuir placa de identificação, dificultando o encontro de sua localização. 

Sala das Sessões, 21 de março de 2019 
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