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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 47 3 / 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 e ao Ilmo. Sr.
Secretário de Meio Ambiente — Ivaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando
averiguação e providências sobre o descarte e acúmulo irregular de lixo no
terreno localizado entre a Câmara Municipal de Paulo Afonso e a Cliomel
Laboratório, na Rua Fábio Monteiro Guerra, Centro.

É uma demanda de trabalhadores e transeuntes da referida localização,
que sofrem frequentemente com este constrangimento.
Segundo relatos, os profissionais de limpeza do município realizam o
descarte irregular (conforme imagem I a seguir) e o consequente acúmulo de
resíduos nesta localidade de forma rotineira fazendo a coleta apenas uma vez
na semana, causando, neste espaço de tempo, diversos transtornos no
entorno.
Salientando que os descartes inadequados de lixo em terrenos tem
como consequência a proliferação de roedores, insetos e animais peçonhentos.
Entulhos e pequenas embalagens, por exemplo, podem se tornar criadouros do
mosquito Aedes Aegypti, que é o vetor de diversas doenças causadas por
vírus, tais como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.
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Imagem 1 - Profissionais de limpeza do município realizam o descarte
irregular de resíduos em terreno da Rua Fábio Monteiro Guerra, Centro.
Fatos como estes demandam ações céleres por parte do Executivo,
ainda mais pela proximidade do terreno com clinicas de saúde e laboratórios
do nosso município.
Nestes termos, pede e espera aprovação.
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 474 120 21.
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 e ao, Ilmo. Sr.
Secretário de Meio Ambiente — Ivaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando
um descarte correto dos esgotos que estão sendo descartados de forma indevida
nos Lagos (Aurora e Balneário);
Considerando que o esgoto quando não tratado contém vários
transmissores de doenças, microrganismos, resíduos tóxicos e nutrientes que
provocam o crescimento de outros tipos de bactérias, vírus ou fungos. Foi
relatado pelos moradores que esse problema não é recente, já foram feitas várias
reclamações, porém nenhuma medida foi tomada Esse descarte irregular não
prejudica somente o meio ambiente, mas também a saúde da população em seu
entorno.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 12 de março de 2021.
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 475 / 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 e ao limo. Sr.
Secretário de Meio Ambiente- Ivaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando
que seja feita limpeza na entrada da Vila Nobre, próximo a estação da Embasa;
Considerando o pedido dos munícipes que moram e frequentam
constantemente do local, foi informado pelos moradores que a área é utilizada
para despejo irregular de lixo doméstico e resto de construção civil.
Visando uma melhoria para os moradores, que constantemente estão em
vulnerabilidade, por motivo de proliferação dos vetores (moscas, roedores,
baratas, urubus) de doenças, uma vez que o acúmulo de lixos forma o criadouro
ideal para vários insetos. O descarte irregular neste local pode ocasionar, entre
outros, problemas como entupimento de bueiros, alagamentos e danos ao meio
ambiente. Conforme imagens anexas
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 12 de março de 2021.
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Anexo 1-Lixo descatado na Entrada da Vela Nobre
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Anexo II- Lixo descatado na Entrada da Vila Nobre
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 476 / 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 e ao, Ilmo. Sr.
Secretário de Meio Ambiente- Ivaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando
que seja feita uma limpeza na Rua Caraibeiras(Próximo ao CETEP).
Considerando que o entulho e o lixo ali depositados ocasionam a
proliferação de baratas, ratos e etc.; os quais estão invadindo suas residências,
além de agredir o meio ambiente. A situação apresentada, tem ocasionado
transtornos aos moradores, bem como aos munícipes que transitam pelo local.
Uma vez que o acúmulo de lixos forma o criadouro ideal para vários insetos. O
descarte irregular neste local pode ocasionar, entre outros, problemas como
entupimento de bueiros, alagamentos e danos ao meio ambiente. Conforme
imagens anexadas
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 12 de março de 2021.
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