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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N".  823  /2021. 

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, solicitando uma Manutenção Geral: 

Iluminação, Sinalização e Manutenção das estradas do Povoado Barro Vermelho. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz necessário 

para atender a falta de manutenção geral das estradas que estão cada dia mais 

deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, por isso solicito que 

faça essas devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes, 

com o intuito de diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisa transitar 

pelas estradas do Município. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  824  /2021. 

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, solicitando uma Manutenção Geral: 

Iluminação, Sinalização e Manutenção das estradas do Povoado Bogó. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz necessário 

para atender a falta de manutenção geral das estradas que estão cada dia mais 

deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, por isso solicito que 

faça essas devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes, 

com o intuito de diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisa transitar 

pelas estradas do Município. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  825  /2021. 

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, solicitando uma Manutenção Geral: 

Iluminação, Sinalização e Manutenção das estradas do Povoado Mosquito. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz necessário 

para atender a falta de manutenção geral das estradas que estão cada dia mais 

deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, por isso solicito que 

faça essas devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes, 

com o intuito de diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisa transitar 

pelas estradas do Município. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  826  /2021. 

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, solicitando uma manutenção geral: 

Iluminação, Sinalização e Manutenção das estradas do Povoado Casa de Pedra. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz necessário 

para atender a falta de manutenção geral das estradas que estão cada dia mais 

deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, por isso solicito que 

faça essas devidas manutenções para solucionamos os problemas ainda existentes, 

com o intuito de diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisa transitar 

pelas estradas do Município. 

Diante do exposto, solicito Ws nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  827  /2021. 

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, solicitando uma Manutenção Geral: 

Iluminação, Sinalização e Manutenção das estradas do Povoado Arrasta Pé (Na 

entrada da fazenda Jatobá) A chuva casou Impacto Ambiental. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz necessário 

para atender a falta de manutenção geral das estradas que estão cada dia mais 

deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, por isso solicito que 

faça essas devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes, 

com o intuito de diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisa transitar 

pelas estradas do Município. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  828  /2021. 

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, solicitando uma Manutenção Geral: 

Iluminação, Sinalização e Manutenção das estradas do Povoado Cabeça do Gato. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz necessário 

para atender a falta de manutenção geral das estradas que estão cada dia mais 

deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, por isso solicito que 

faça essas devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes, 

com o intuito de diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisa transitar 

pelas estradas do Município. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A SO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  829  / 2021. 

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, solicitando uma Manutenção Geral: 

Iluminação, Sinalização e Manutenção das estradas do Povoado São José. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz necessário 

para atender a falta de manutenção geral das estradas que estão cada dia mais 

deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, por isso solicito que 

faça essas devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes, 

com o intuito de diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisa transitar 

pelas estradas do Município. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  830  /2021. 

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, solicitando uma Manutenção Geral: 

Iluminação, Sinalização e Manutenção das estradas do Povoado Poços. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz necessário 

para atender a falta de manutenção geral das estradas que estão cada dia mais 

deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, por isso solicito que 

faça essas devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes, 

com o intuito de diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisa transitar 

pelas estradas do Município. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 831 / 2021. 

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 Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa Legislativa Pedro 

Macário Neto para que promova a designação de data para realização de uma 

Audiência Pública, a fim de se discutir políticas públicas que promovam a 

prevenção e o combate a depressão, a automutilação e ao suicídio no 

Municipio de Paulo Afonso. 

JUSTIFICATIVA 

Recentemente a sociedade de Paulo Afonso vem sofrendo de forma 

constante e crescente com problemas relacionados a depressão, a 

automutilação e ao suicídio. As estatísticas apontam que pelo menos 17% da 

população brasileira já tiveram pensamentos suicidas e tantos outros sofrem 

com quadros depressivos, bem como, outra parcela sofre com a automutilação. 

Ao contrário do que se pensa, falar sobre suicídio não estimula o ato, 

mas pode trazer alívio e ajuda para quem passa por uma situação difícil. 

A ansiedade, a depressão e as doenças psíquicas parecem ter 

aumentado no âmbito da crise causada pela covid-19, com o aumento de 

casos de depressão, automutilação e também de suicídio. 
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Ademais, se faz necessário discutira aumento da segurança nos nossos 

pontos turísticos do Municipio que não podem continuar sendo utilizados para 

esse fim trágico, causando dor e angustia para as famílias das vítimas. 

Falar sobre o tema sem se munir de preconceito, com o intuito de buscar 

políticas públicas que promovam a prevenção por meio de informação, apoio e 

cuidados é de extrema importância para uma sociedade mais sadia e segura 

para as famílias. 

Por fim, é preciso que nos unamos em uma só força e uma só bandeira 

de acolher e de minimizar a dor daqueles que sequer conseguem expressar 

sua dor e quando expressam, já estão em uma fase de muita dor 

Sala das Sessões, em 27 de março de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
Estado da Bailia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  832  /2021. 

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, solicitando uma Manutenção Geral: 

Pavimentação, Saneamento Básico e iluminação, das Ruas: Santa Inês, Santa 

Izabel e Santa Clara — Bairro Cardeal Brandão Vilela. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz necessário 

para atender a falta de manutenção geral das estradas que estão cada dia mais 

deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, por isso solicito as 

devidas manutenções para buscar solucionar os problemas ainda existentes, com o 

intuito de diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisam transitar pelas 

mas citadas do Município. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 27 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULj AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 848 / 2021. 

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, Solicitando uma 

Construção de um mini Canal Emissário, em uma residência ,no 

endereço: Planalto, N O 1437 -BTN III. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz 

necessário para atender uma família, que se encontrar em situação precária, 

sofrer com a forte chuva no município. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 29 de Abril de 2021. 
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