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ÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 01 /2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
fcrma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando a
instalação de dispositivos de proteção (grades, telas, redes ou outros) que
impeça tentativas e/ou suicídios na ponte de acesso à ilha de Paulo Afonso,
próximo ao PCTRAN.
Ressalta-se que o sistema de proteção instalado seja atestado pelo
Conselho Regional de Engenharia (CREA-BA) e o Corpo de Bombeiros Militar
(CBM-BA), avalizando sua eficiência.

JUSTIFICATIVA
O crescimento estatístico de suicídios e tentativas que ocorreram na
referida ponte ao longo dos últimos anos e a ausência de ações reais para
resguardar a vida dos munícipes.
Ofertar maior segurança aos transeuntes que necessitam realizar a
travessia da ponte
Salientando a necessidade da implantação de estudos e políticas
públicas amplas sobre o enfretamento ao assunto, discutidas
multidisciplinarmente.
Evidenciando que a preservação da vida é de extrema importância, o
presente requerimento torna-se relevante e de interesse público.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanilda Go 'çaives de veira
- Ve

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1 — Ponte PCTRAN.
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UNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 02 / 2021.

A Vereadora 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
esclarecimentos enquanto à execução da pavimentação em paralelepípedo e a
possibilidade de nomear as ruas na Pedra Comprida, região do Bairro Oliveira
Brito.

JUSTIFICATIVA
Esta vereadora foi procurada pelos moradores locais, que se questionam
quais ruas serão contempladas com as benfeitorias, e quando estas serão
concluídas.
Somando-se a isto, foi requerido que algumas mas sejam devidamente
nomeadas, evitando transtornos enquanto a localização de imóveis.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
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A Vereadora 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 a
empresa concessionária de transporte público, Empresa Atlântico, as seguintes
requisições: Qualificação da frota utilizada nas linhas municipais e inserção de
itinerários e horários em todas as paradas de ônibus.
JUSTIFICATIVA
As diversas solicitações e reclamações dos usuários do transporte
público coletivo em nossa cidade.
A deficiência estrutural no que tange o serviço prestado pela
concessionária de transporte público visto a insatisfação popular e os
incidentes ocorridos recentemente (registrados e difundidos, inclusive, nas
redes sociais).
Enquanto ao aumento da frota, os cidadãos relatam superlotação nas
linhas e ausência de transporte durante uma grande escala de tempo.
Afixação de placas indicativas das linhas e horários em todas as paradas
de ônibus/ofertando aos munícipes maior comodidade, permitindo uma

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
programação mais adequada ao longo do dia e trajeto a ser realizado.
Ressalto ainda que o poder público deve intensificar o compromisso em
cobrar às concessionárias serviços responsáveis e de qualidade em prol dos
cidadãos.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.
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MARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.

04

/

2021.

A Vereadora 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 a
instalação de lixeiras e intensificação da limpeza na Praça Adauto Pereira de
Souza

JUSTIFICATIVA
O pedido é uma demanda dos munícipes.
As poucas unidades de lixeiras existentes, algumas sem condições de
uso, é um fator que colabora para o descarte inapropriado de lixo ao longo dos
canteiros e jardinagem da referida praça (Anexo I).
Além do transtorno visual o mau cheiro incomoda aqueles que
frequentam este logradouro público, seja para trabalhar ou para momentos de
lazer, frisando que a circulação de pessoas é intensa e o acúmulo de lixo
aumenta ao decorrer do dia (Anexo II).
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

— Estado da Bahia

Anexo 1 — Lixo se acumula em grande volume no
decorrer do dia, Praça Adauto Pereira de Souza.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo II — Em destaque as manchas escurecidas no calçamento denotam a
quantidade de lixo acumulada nos entornes da Praça Adauto Pereira de Souza.
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CIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 05

2021.

A Vereadora 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 a
pavimentação da Rua Carajás, Bairro Sal Torrado.
JUSTIFICATIVA
É uma reinvindicação dos munícipes que sofrem todos os dias devido
ausência desta infraestrutura (Anexo I e II).
A execução desta desmanda proporcionará bem estar aos moradores
locais e transeuntes, viabilizando o tráfego de veículos além de valorizar os
imóveis localizados na mencionada rua.
Nestes termos, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1 — Início da Rua Carajás, Sal Torrado.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
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ZJ
e o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na

ma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando
esclarecimentos sobre a execução de manutenção do conjunto motobomba e
demande, em caráter de urgência, a reinstalação do maquinário no poço
pertencente à comunidade do Povoado Salgadinho. Além disto, realize
melhorias nos bebedouros para os animais da área rural, instale redes de
proteção e fixe a tampa de vedação em um dos reservatórios.

JUSTIFICATIVA
A reinvindicação atende aos moradores da região.
O conjunto motobomba foi removido em meados de novembro de 2020 e
até então não houve reposição (Anexo I).
A inexistência de abastecimento e as condições precárias dos
bebedouros para os animais "soltos" rurais, não permitem que a água
permaneça retida em seu interior (Anexo II).
Instalação de redes de proteção e tampa de vedação na caixa d'água
(Anexo III) irão contribuir para um serviço de qualidade a todos.
Fundamental para melhores condições de sobrevivência dos populares,
o pleno funcionamento do poço garante armazenamento de água para uso
pessoal e ambém para a hidratação animal.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
Reconhecendo que o direito à água potável é essencial para o pleno
gozo da vida e está diretamente ligado com a dignidade da pessoa humana,
nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanil a onça ves d
- Verea

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1 — Qpnjuntg motobomba ausente, Povoado Salgadinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo II — Bebedouros dos animais "soltos" rurais: Sem abastecimento de água e em
condições precárias — Povoado Salgadinho, Paulo Afonso/BA.

Anexo III — Reservatórios: Ausência redes de proteção e tampa de vedação em um
deles - Povoado Salgadinho, Paulo Afonso/BA.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

07 / 2021.

A Vereadora 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 a
revitalização e reparo do abrigo de parada de ônibus da Rua Cruzeiro do Sul,
Bairro Oliveira Brito.

JUSTIFICATIVA
O ponto de parada de ônibus apresenta uma estrutura danificada,
necessitando prioritariamente da substituição do assento.
Composto em estrutura metálica e exposto as intempéries, o abrigo
apresenta corrosão e ferrugem, principalmente no assento (Anexo I), expondo
diariamente os usuários do transporte público a incidentes que podem trazer
consequências significativas.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1 — Local atual em que os moradores aguardam o transporte
coletivo.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1 — Assento do abrigo de parada de ônibus da Rua Cruzeiro do Sul, Bairro
Oliveira Brito.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

08

/2021.

A Vereadora 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 a
construção de um abrigo na parada de ônibus na Rua Senhor do Bonfim, Bairro
Tancredo Neves III (BTN III).

JUSTIFICATIVA
Os moradores demandam este serviço.
A instalação de um abrigo nesta parada de ônibus é essencial, a
ausência desta estrutura está expondo os usuários de transporte público
diariamente as condições climáticas — seja sol ou chuva, e ainda faz com que
estes aguardem o ônibus em total desconforto (Anexo I).
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PA 1 O A NSO
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO No. 09 12021.
A Vereadora 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 a
manutenção do parque infantil (playground) e a avaliação/reparo dos
elementos em madeira que compõe a estrutura da ponte sobre o lago,
existentes na Praça das Mangueiras.

JUSTIFICATIVA
O pedido é uma demanda dos munícipes.
As peças em madeira ausentes no playground (Anexo I) colocam em
risco iminente as diversas crianças que o frequentam.
Enquanto a estrutura de madeira que compõe a ponte, algumas peças
expõem aparentes patologias que podem ocasionar a diminuição da vida útil,
além de vãos que expõem os transeuntes a riscos (Anexo II).
interessante que seja feito uma programação de manutenção
preventiva e corretiva, a fim de manter com maior zelo o bem público, e
continuar oferecendo opções de lazer com qualidade e segurança à população.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de ft.svz. 'J.o de 2021.

Evanilda Gonça ves d O irra
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1 - peças em madeira ausentes no playground

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
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Anexo II - peças em madeiras com aparentes patologias/vãos entre peças.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO • ONS
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

10 /2021.

A Vereadora 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
aumento na vigilância e a realização de podas conscientes das árvores no
entorno da Praça do Casquetinho, localizada no bairro General Dutra.

JUSTIFICATIVA
É um clamor dos moradores locais.
A ausência de vigilância nos espaços públicos de lazer gera insegurança
na população e consequentemente o esvaziamento destes, implicando no
maior risco depredação e acúmulo indevido de resíduos.
As árvores da praça possuem copas amplas e fechadas (Anexo I), a
ação de poda consciente manterá a forma de cada espécie e terá como
objetivo melhorar a iluminação local, aumentando a segurança dos
frequentadores.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de

iro de 2021.

Evanilda Gonç lves d O iveira
- Verea

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1 — Praça do Casquetinho, bairro General Dutra.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 11 12021.

A Vereadora 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 a
construção de lombadas (quebra molas) nas ruas do Bairro Siriema III.

JUSTIFICATIVA
Considerando a demanda dos moradores locais, que presenciam o
tráfego de veículos em alta velocidade pela via.
Objetivando proporcionar maior segurança a quem transita pela região e
almejando evitar acidentes.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PA
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

12 / 2021.

A Vereadora 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 em
caráter de urgência consertos na rede de esgoto situada na Rua Elizabeth
Alves, no Bairro Vila Nobre.

JUSTIFICATIVA
É um clamor dos moradores da referida rua.
As péssimas condições da rede de saneamento causam diversos
constrangimentos à população local, além do mau cheiro que atraem insetos e
roedores e invadem as residências, as tampas dos bueiros ao longo da rua
estão em péssimo estado (Anexo I), podendo causar acidentes aos transeuntes
e veículos que ali trafegam.
Na tentativa de coibir tragédias os moradores sinalizaram (Anexo II) e
realizaram substituições de tampas deterioradas, mesmo sem o conhecimento
técnico adequado para tal, mais uma vez, expondo-se a riscos.
É possível observar ainda que parte das tampas de proteção fixadas ao
longo da rede cederam (Anexo III), logo, não ficam alinhadas com o pavimento,
impossibilitando a continuidade natural do tráfego, fazendo com que
condutores/de veículos desviem do curso natural (até mesmo em direção as
ATESTO O RECEBIMENTD PROT. N°0 (à.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
calçadas) aumentando os riscos de atropelamentos. Logo, faz-se necessário
intervenções também nesse aspecto.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanil a onç Ives d
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1— As condições ruins das tampas de vedação
promovem mau cheiro além de atrair insetos e roedores
ao local. Rua Elizabeth Alves, Bairro Vila Nobre.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia

__
Anexo III — Tampas desniveladas ao longo da Rua Elizabeth Alves, Bairro Vila Nobre.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 13 /2021.

A Vereadora 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
reforma, manutenção da iluminação e substituição de alambrados da quadra
poliesportiva do Povoado Tabuleirinho.

JUSTIFICATIVA
A reforma da quadra irá atender os anseios dos moradores, pois esta é
uma das poucas opções de lazer existentes. Considerando a importância que o
esporte oferece para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.
Parte da estrutura do alambrado de proteção está deteriorada, expondo
aqueles que utilizam o espaço a acidentes (Anexo I).
Esporte e lazer são direitos individuais e coletivos, garantidos
constitucionalmente, incumbindo ao Poder Público propiciar condições
materiais suficientes para a efetivação dessa garantia.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1 — Quadra poliesportiva, Povoado Tabuleirinho. Destaque: Estrutura do
alambrado deteriorada, expondo os usuários da quadra a acidentes.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO NSO
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.

14 1 2021.

A Vereadora 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 a
requalificação da iluminação pública e a manutenção imediata da rede de
esgoto da Rua Caruaru, bairro Cleriston Andrade.

JUSTIFICATIVA
Os munícipes solicitam a demanda.
Uma boa iluminação pública tem impacto direto na qualidade de vida,
permitindo aos habitantes o pleno aproveitamento das áreas residenciais, além
de estar diretamente ligada à segurança pública, prevenindo o acontecimento
de atos criminosos, e facilitando a orientação viária.
A disposição inadequada de efluentes sujeita a população a várias
doenças (parasitoses, diarreias, febre tifoide e leptospirose). O saneamento
básico tem influência direta na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento
da sociedade como um todo.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021.

Evanilda Gonça ves
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1 - Rua Caruaru, bairro Cleriston Andrade.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PA
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.

15 /2021.

A Vereadora 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 a
capinação nos logradouros públicos (praças, jardins, ruas e sarjetas), remoção
dos resíduos e reparo imediato da rede de esgoto que se encontra a céu aberto
na Rua Engenheiro Amauri Alves de Menezes, no bairro Vila Nobre.

JUSTIFICATIVA
A conservação do ambiente urbano é serviço essencial à população,
estando diretamente ligada à saúde pública e ambiental.
O fato de efluentes não estarem recebendo a correta destinação expõem
à população a uma gama de doenças (cólera, leptospirose, disenteria
bacteriana e parasitoses), além do agravamento de epidemias como a dengue
e a febre amarela.
As demandas solicitadas fazem parte dos serviços inseridos no
saneamento básico e irão garantir à população melhor qualidade de vida.
O pedido é uma demanda dos moradores locais haja vista os riscos que
a ausência destes serviços oferece.
.Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessõ ;is, em 22

eiro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo 1 — Vegetação vasta nas ruas, passeios e praça.

CÂMARA MUNICIPAL DE PA
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.

15 ! 2021.
.

A Vereadora 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 a
capinação nos logradouros públicos (praças, jardins, ruas e sarjetas), remoção
dos resíduos e reparo imediato da rede de esgoto que se encontra a céu aberto
na Rua Engenheiro Amauri Alves de Menezes, no bairro Vila Nobre.

JUSTIFICATIVA
A conservação do ambiente urbano é serviço essencial à população,
estando diretamente ligada à saúde pública e ambiental.
O fato de efluentes não estarem recebendo a correta destinação expõem
à população a uma gama de doenças (cólera, leptospirose, disenteria
bacteriana e parasitoses), além do agravamento de epidemias como a dengue
e a febre amarela.
As demandas solicitadas fazem parte dos serviços inseridos no
saneamento básico e irão garantir à população melhor qualidade de vida.
O pedido é uma demanda dos moradores locais haja vista os riscos que
a ausência destes serviços oferece.
.Nestes termos, pede e espera aprovação.

em 22

Sala das Sessõ

reiro de 2021.
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Anexo 1 — Vegetação vasta nas ruas, passeios e praça.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFØ SI
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 16 /2021.
A Vereadora 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
melhorias na rede de água pluvial e construção de bueiro ("boca-de-lobo"), na
Rua São José de Alencar, Centro.

JUSTIFICATIVA
O pedido é uma demanda dos munícipes.
Nas precipitações mais recentes, os imóveis foram alagados, causando
diversos transtornos aos moradores e transeuntes (Anexo I).
Em visita ao local, os moradores relataram que por diversas vezes,
durante o período chuvoso, colocam suas vidas em risco, adentrando no
bueiro/canal (Anexo II) para remover a grade e os resíduos, na tentativa de
evitar novas inundações. A quantidade de materiais sólidos e restos de
construção civil podem a qualquer momento causar obstrução deste canal.
Saliento que é de suma importância a realização periódica de limpeza e
desobstrução da unidade existente que compõe a galeria de águas pluviais, de
forma a garantir o escoamento adequado e evitar que materiais sólidos, retidos
durante as chuvas, obstruam a drenagem.
Nestes termos, pede e espera aprovação.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo I - Rua São José de Alencar, Centro, durante
a precipitação.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo II — Bueiro, Rua José de Alencar, Centro.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
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Anexo III — Bueiro, Rua José de Alencar, Centro.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Anexo II — Disposição e acúmulo de resíduos de forma irregular.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 17 /2021.

A Vereadora 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
explicações sobre episódios de falta de água ocorridos na Rua Jundiaí, bairro
Oliveira Brito/Moxotó, bem como solicitando providências no sentido de
solucionar os problemas que estão dando causa as frequentes interrupções no
abastecimento de água no bairro.

JUSTIFICATIVA
Os munícipes relatam que esse transtorno ocorre de forma frequente,
sendo o abastecimento interrompido às 19h até às 7h do dia seguinte, gerando
inúmeros desconfortos.
Considerando que é imprescindível que o abastecimento de água seja
eficaz, atendendo a população em sua plenitude. E que o acesso à água
potável relaciona-se diretamente com o direito à vida e com a dignidade da
pessoa humana, sendo inegável sua importância.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 d
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