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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF t SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 477 / 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 — lvaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando 

a limpeza de um terreno abandonado, localizado na Rua Lago da Paz, no bairro 

Caminho dos Lagos. 

Na Rua Lago da Paz, existe um terreno em estado de abandono a anos, o 

qual é totalmente aberto e é alvo de deposito de todo tipo de entulho que 

ocasiona a grande proliferação de bichos e mau cheiro colocando em risco a 

saúde dos moradores próximo ao local. 

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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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFI 1  SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 478 /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 Municipal de Meio Ambiente- Ivaldo Sales Nascimento Júnior, 

solicitando placas de sinalização por toda a Prainha a respeito do risco de ataque 

de pirambeba. 

Considerando que esta demanda surge após ouvir várias queixas da 

população, que já presenciaram ou que já foram atacados pela Pirambeba. 

Salientando os riscos para os munícipes, enfatizo a necessidade de placas de 

sinalização por toda a prainha alertando sobre esse risco. 

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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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 479 I 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 

sinalização de acesso à Serra do Umbuzeiro no trajeto que compreende desde 

povoado Riacho até a chegada na serra. Considerando; 

Que as trilhas em áreas naturais são a principal ligação entre o visitante 

e o ambiente natural. Elas podem conduzir o visitante aos atrativos ou ainda ser 

próprio atrativo. As placas servem como principal meio de comunicação entre 

visitante e os gestores da área. A introdução de placas de sinalização na trilha 

é uma importante ferramenta de manejo. A sinalização trará segurança aos 

visitantes os orientando do caminho que deve ser seguido, acessos, alertas de 

riscos, regras e proibições, educação ambiental, entre outras informações 

pertinentes ao local visitado 

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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