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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 746 / 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, solicitação de reparo em um buraco no quebra molas na RUA 

MANOEL NOVAIS, 152, Centro, próximo ao AJUPM 1 CENTRO DE APOIO 
AOS POLICIAS MILITARES, pois está cada vez maior e já aconteceu 
acidentes com vitimas graves, a população agradece antecipadamente. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 2020 

Loun 	eira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 747 / 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, solicitar a limpeza do campo do Canarinho, BTINT 3. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 06 de julho de 2020 

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

REQUERIMENTO N°. 748 / 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, solicitar o reparo de um buraco no asfalto em frente a Shopping 
da Moda, na rua Otaviano Leandro de Moraes, pois há muito tempo causa 
transtorno e muitos acidentes inclusive com vitimas não fatais. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020 

Lounv 	oreira 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°.  772  / 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  
1157/2019, em razão da manutenção da Rua África localizada no Bairro Sr. 
Do Bonfim, próximo ao CETEP, para evitar o alagamento de esgotos, pois 
vem causando transtornos aos moradores dessa localidade. 

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°.  773  / 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, que se designe ao setor competente, a fim de que seja 
tomada providência na colocação de placas de sinalização, a fim de 
orientar os condutores automotores, nas ruas Harmonia com a Avenida 
Bahia e adjacências, pois diversos acidentes estão ocorrendo, e as 
sinalizações anteriores foram retiradas e não foram repostas, 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 - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2.  774  / 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, reiterar o requerimento, n2  453/2018, em 
razão da reforma e ampliação do Módulo Policial do Povoado Riacho, 
incluindo um muro para bala ao redor do módulo. 

Justificativa 

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, a necessidade deste muro para proteção da vida 
do policial miliar, defensor da sociedade. 

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2020. 
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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 solicitação para que se construir um 
córrego para evitar enchentes na rua Perimetral 2, bairro Perpétuo Socorro, onde 
no período de chuvas ocorre inundações com perda de moveis e 
eletrodomésticos. Certo da compreensão a população agradece. 

Justificativa: 
Conforme solicitação dos moradores da na rua Perimetral 2, do bairro Perpétuo 
Socorro, para evitar possíveis transtornos, na rua toda só existe um local para 
escoar a água e não suporta o volume que chega, e com isso os moradores são 
prejudicados com as inundações. Segue fotos da Rua, onde é mostrado os locai 
de inundações e o onde seria colocado o córrego para escoar a água da ch 
que passaria pelo antigo Curral caindo no canal. 
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Sala das Sessões, em 14 de junho de 2020 

Lourival oreira dos Santos 
- Vereador - 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 776 / 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, solicitar que seja realizado a limpeza em todo o bairro Perpétuo 
Socorro, ajudando assim a minimizar os casos de dengue, xicungunha e zica, que 
está acometendo a cidade. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 06 de julho de 2020 

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

REQUERIMENTO N°.  778  / 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, solicitar que seja asfaltado o trajeto do ônibus no BTN 3, nas 
ruas ACM, São Carlos que passa em frente as casinhas, e as adjacências. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 06 de julho de 2020 

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

REQUERIMENTO N°. 785 / 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, solicitar o reparo no asfalto e a limpeza nos esgotos e matagal, 
pois a população está sofrendo com as chuvas constantemente, nos pontos de 
ônibus que não amparam da chuva e do sol, no condomínio minha casa minha 
vida, condomínio Beira Rio, entra o Jardim Bahia e o Moxotó. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 06 de julho de 2020 

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

REQUERIMENTO N°. 790 / 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, solicitar a limpeza com capinação do matagal, na PRAINHA DO 
CANDEEIRO, pois existe muitos casos de chikungunya no bairro. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 16 de julho de 2020 

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

REQUERIMENTO N°. 792  / 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, solicitar a instalação de dois quebra molas ao longo da rua 
Blumenau, bairro Oliveira Brito, Moxotó- Bahia. 

Justificativa. 
Depois de asfaltado os veículos trafegam em alta velocidade, e já causou acidentes, 
podendo até chegar a óbitos, renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de 
verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 17 de julho de 2020 

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

REQUERIMENTO N°. 793 / 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, solicitar a limpeza da área por trás do FINAS rua do Aveloz e 
adjacência CHESF, pois muitos casos de dengue e o matagal alto, e passagem do 
caso fumacê. 

Sala das Sessões, em 17 de julho de 2020 

Lounv 	oreira 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.  794/2020  

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 uma altura entre 2,5 a três 
metros 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 17 de julho de 2020. 
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Lounv oreira dos Santos 
- Vereador - 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 795/ 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, solicitar a retirada do lixo que sobra da reciclagem próximo à 
balança, e dar o destino possível ao lixão, pois está causando transtorno à 
população. 
A população agradece, renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de 
verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 18 de julho de 2020 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 799 12020. 

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, solicitar a execução da construção da quadra na rua Nossa 
Senhora de Lourdes, BTN 3, em frente ao número 399. 
Justificativa. 
Algumas pessoas estão querendo invadir o local. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 22 de julho de 2020 

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

REQUERIMENTO N°. 801 / 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, solicitar a execução da construção da praça na rua Nossa 
Senhora de Lourdes, com a Machado de Assis, BTN 3. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 22 de julho de 2020 

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

REQUERIMENTO N°. 803 / 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, solicitar que seja reparado um buraco no asfalto na rua 
Riachuelo, ao lado do Mercado Bom Preço na feirinha centro, o mesmo já causa 
transtorno à comunidade há mais de 4 meses, certo de ser atendido. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 25 de julho de 2020 

Louri'5 oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 804  / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 
interpretando o entimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus 
trabalhos, requeri Mento ao Ex.mo. Senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao 
setor competente, solicitar a limpeza e o recolhimento de entulho, rua Salvador e 
imediações e também da retifica Grande Rio, pois muitos jogam animais mortos no 
local onde está havendo muitos casos de dengue na cidade e temos que prevenir, 
BTN 2. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 26 de julho de 2020 

Lounva oreira dos Santos 
- Vereador - 
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