
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

REQUERIMENTO N°. 636 / 2020 

O Vereador que o presente subscreve após ouvido o Plenário vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente 

ao Exmo. Sr. Prefeito Luiz Barbosa de Deus, Solicito que seja feita a limpeza 

no Bairro BARROCA, pois o lixo está tomando de conta das ruas, também que 

seja feita a conscientização da comunidade. 

Sala das Sessões em 09 de junho de 2020. 

Louri ITreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2.  637  / 2020 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, a reiteração do requerimento, 
n° 1499/2018, solicitando a perfuração de um poço artesiano no POVOADO 
LAVRADOR, FAZENDA REZENDE DEPOIS DO POVOADO RIACHO. 

Justificativa: 
A população sofre constantemente com a falta de abastecimento de água. 

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2020. 

Lourival Moreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 655 / 2020 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, a reiteração do requerimento, n2  
907/2018, em razão da Implantação de um Posto de Saúde no Bairro Clériston 
Andrade. 

Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2020. 

Lourival Moreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 666 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na 
ata de seus trabalhos, requerimento ao Ex. mo. Senhor prefeito Luiz 
Barbosa de Deus, e ao setor competente, a fim de que seja tomada 
providência em razão de efetuar a limpeza e o recolhimento de lixo, 
efetuando reparos no esgoto, com urgência, no final da rua Ondina, no 
bairro Benone Rezende, abaixo da quadra e adjacências, pois a população 
está a muito tempo sofrendo com tal situação, cedo da compreensão a 
população agradece. 

Sala das Sessões, em 12 de junho de 2020 

Louriv 	oreira dos Santos 
- Vereador. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 670 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na 
ata de seus trabalhos, requerimento ao senhor prefeito Luiz Barbosa de 
Deus, e ao setor competente, a fim de que seja tomada providência em 
razão de efetuar o reparo em um buraco no meio do asfalto da rua da 
Ladeira BTN 2, em frente a Gracinha Modas , certo da compreensão a 
população agradece. 

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2020 

LouriQ 	oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 671 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na 
ata de seus trabalhos, requerimento ao senhor prefeito Luiz Barbosa de 
Deus, que se destine ao setor competente, a fim de que seja tomada 
providência em razão da colocação de um braço com luz no poste n° 
S000794, que fica na esquina da rua Brasília, com a rua da Fraternidade, 
nas proximidades do antigo curral, certo da compreensão a população 
agradece. 

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2020 

Lounva oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 681 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo 
pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, 
faz inserir na ata de seus trabalhos, requerimento ao Ex.mo senhor 
prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao setor competente, a fim de que 
seja tomada providência em razão de desobstruir, a passagem de 
chuvas torrenciais, onde o dito bloqueio da passagem de água das 
chuvas está causando transtorno aos moradores e pessoas portadoras 
de deficiências, que se localizam por trás das casas situadas nas 
proximidades do curral até a quadra da perimetral li no bairro Perpétuo 
Socorro, mais precisamente no quintal entre a casa de Fazendeiro e o 
curral, certo da compreensão a população agradece. 

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2020 

Louriva Moreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N. 692  / 2020 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 
Prefeito Luiz Barbosa de Deus, que se designe ao setor de infra estrutura, o 
qual já está ampliando o Módulo da Malhada Grande e que se inclua 
no mesmo projeto, um muro para balas, com local para guardar 
viaturas, Devido a situação de risco e isolamento do Policial Militar de 
serviço neste módulo policial, e a existência de iminente cercos e 
combates entre foras da lei utilizando-se de armas de fogo e artefatos 
análogos ao tipo, tendo a necessidade deste muro para proteção da 
vida do policial miliar, defensor da sociedade. 

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2020. 

Lourival Moreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 693 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do 

povo, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz 

inserir na ata de seus trabalhos, requerimento ao Ex.mo Senhor prefeito 

Luiz Barbosa de Deus, que se designe ao setor competente, a fim de que 

seja tomada providência na limpeza ao lado da caixa econômica Onde era 

a guarda da Chesf... após a faculdade e as associações ( AA, ANOS 

DOURADOS, CDCA e AMACHESF ), Ao lado do ministério do trabalho, no 

Acampamento CHESF, certo da compreensão a população agradece. 

Sala das Sessões, em 11 de junho de 2020 

Louriva oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 694 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na 
ata de seus trabalhos, requerimento ao senhor prefeito Luiz Barbosa de 
Deus, e ao setor competente, a fim de que seja tomada providência em 
razão efetuar a capinação das ruas do bairro dos Rodoviários, Tamandaré, 
Bela vista e adjacências, devido ao grande foco de mosquitos da dengue e 
muitos entulhos no local, certo da compreensão a população agradece. 

Sala das Sessões, em 01 de junho de 2020 

Louriva oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 716 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na 
ata de seus trabalhos, requerimento ao Ex. mo. Senhor prefeito Luiz 
Barbosa de Deus, e ao setor competente, solicitação de reparo em um 
buraco no quebra molas em frente a casa número 130, na rua Erocilda 
Patriota, bairro Perpétuo Socorro, pois está cada vez maior e já aconteceu 
acidentes com vitimas graves, a população agradece antecipadamente. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 2020 

Loun 	erra dos Santos 
- Vereador - 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 717 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na 
ata de seus trabalhos, requerimento ao Ex. mo. Senhor prefeito Luiz 
Barbosa de Deus, e ao secretário de saúde Guiarone Garibalde, solicita, 
em caráter de urgência, que seja disponibilizado no período da pandemia 
do COVID-19 um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, um 
enfermeiro e um fisioterapeuta, juntamente com testes rápidos ou outros 
testes de COVID-19, para que possa atender os profissionais da 
segurança pública, podendo ser policiais militares do 200  BPM, bombeiros 
militares do 15° GBM e policiais civis, para que atendam no batalhão o 
qual providenciará um local para o atendimento específico, ciente da 
compreensão em atender tal requerimento os profissionais de segurança 
pública agradecem. 

Justificativa: 

Muitos problemas vêm acometendo os profissionais de segurança pública, 
contudo no período da pandemia do COVID-19, vem se multiplicando os 
policiais afastados, por contaminação, por depressão, perda por suicídio 
entre outras, estes profissionais precisam com urgência de ajuda e apoio. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 2020 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 718 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo pauloafonsino, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus 
trabalhos, requerimento ao Ex.mo senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao setor 
competente, solicita que seja reparado o esgoto da rua Erocilda Patriota, que se 
localiza em frente a distribuidora de bebidas do Braga, no bairro Perpétuo Socorro o 
qual está aberto, já faz dois meses e está causando transtorno aos moradores da 
localidade, certo da compreensão a população agradece. 

Justificativa: 
Devido ao surto de dengue, zica e outras doenças, a população pede socorro com 
urgência. 

Sala das Sessões, em 22 de junho de 2020 

Louriv 	oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 719/ 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo pauloafonsino, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus 
trabalhos, requerimento ao Ex.mo senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao setor 
competente, solicita que seja efetuado o reparo na iluminação da BA210 entre o BTN 2 
e 3, no trecho da rua Frei Damião até a polícia rodoviária federal, a qual está 
totalmente no escuro causando muito transtorno para a população, certo da 
compreensão a população agradece. 

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2020 

Lounv 	oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°.  720 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo pauloafonsino, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus 
trabalhos, requerimento ao Ex.mo senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao setor 
competente, a fim de que seja tomada providência em razão calçar e asfaltar a rua 
Santa Barbara no Bairro Barroca, muito transtorno para a população, certo da 
compreensão a população agradece. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 2020 

Lounv 	oreira dos Santos 
- Vereador - 
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