APROVADO (A) NA SESSÃO
DE.LISWORSCIalita.
VOTOS COlfIRA
MESA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 536 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 Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo,
solicitando uma reforma da antiga escola do Povoado Tabuleirinho e adaptação
da mesma em um Espaço Cultural.

Considerando o apelo dos moradores locais por um ambiente em que
tenham acesso a espaços adequados para as práticas de atividades culturais,
religiosas e de lazer. E ainda, a obrigatoriedade e necessidade do Executivo
em ofertá-las de forma igualitária e ampla a todas as comunidades do
município.
Sabendo que História e Cultura são fatores motivacionais suficientes
para que a população frequente um recinto inovador, sobretudo, se este for
dotado de salas, galerias, bibliotecas, etc.
Ponderando o estado precário e de abandono da antiga escola do
povoado, conforme Imagem I e Imagem II, a seguir.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Imagem 1 — Antiga escola, Povoado Tabuleirinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Imagem II — Antiga escola, Povoado Tabuleirinho.
A utilização do espaço após a reforma será destinada para ações
religiosas, culturais nas áreas de música, teatro, dança, literatura e artes
visuais. Tal intervenção impactará positivamente na comunidade local do
Povoado Tabuleirinho, que ganharia um espaço adequado para o
desenvolvimento destas atividades.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 1 NSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 560 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remetera presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus e ao limo. Sr.
Secretário Municipal de Administração — Cleston Andrade Cavalcante,
solicitando estudos no sentido de instalar um semáforo no cruzamento da Rua
Amâncio Pereira com a Rua Santo Antônio, no bairro Centro.

Considerando o pedido da comunidade e comerciantes locais, esta
benfeitoria visa ofertar maior segurança aos motoristas e pedestres que
transitam regularmente por essas vias.
Além disso, a instalação de um sistema inteligente de ajuste e
sincronização de semáforos de tempo fixo irá melhorar o fluxo de trânsito,
reduzindo atrasos e paradas.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
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Imagem I - Cruzamento da Rua Amâncio Pereira com a Rua Santo
Antônio, no bairro Centro.
Nestes termos, pede e espera aprovação.
Sala das Sess ses, em 25 de m rço de 2021.
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

561/ 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 Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, solicitando a
Construção de uma lombada (Quebra mola) na Rua Boa Esperança (Bairro
Centenário). Considerando;
A solicitação de moradores da Rua Boa Esperança que seja implantado a
colocação de um quebra mola nessa localidade com o intuito de reduzir a
velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores
daquela região. Muitas crianças e adolescentes transitam por essa localidade,
correndo riscos sérios de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos com
velocidade acima do permitido.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 25 de março de 2021.

!ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Na
EM
/ AlutÁ
de 20,02h.

a

s.. c

.ÍPÁV
•

.2

Evanil Go çalves
-Ve «ador

eira

NaaW.—
CluellejtifoR :" •

APROVADO (A) NASESSÀO
VOTOS
MESA DA C M.IFA.

ia/ 7--(

PREVI) E

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 583/2021.

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
destinação de um espaço adequado para montar a oficina de tear do Povoado
Rio do Sal.

Esta demanda é um pedido dos moradores locais, que estão impedidos
de realizarem a prática devido à ausência de um espaço adequado para
montar as peças e máquinas.
Considerando que o tear atua como ferramenta de inclusão social pelo
trabalho, cultura e convivência, podendo ser inclusive, um serviço de saúde
mental. Esta atividade colabora ainda na geração de renda e convivência da
comunidade, aproximando o campo da economia solidária, gerando valores de
cooperação, coletividade, sustentabilidade e promoção da saúde.
Objetivando garantir um espaço adequado para a prática desta tradição,
típica de nossa região, e contribuir com o trabalho artesanal local, nestes
termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em • arço 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°. 584 / 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 Municipal de Infraestrutura - Francisco Alves de Araújo,
solicitando a recuperação do asfalto da Rua Tiradentes, localizado ao lado do
bar do China. Considerando;
Que o asfalto se encontra desgastado e em péssimas condições, repleto
de buracos que dificultam o tráfego, causam danos aos veículos e provocam
acidentes ocasionando, portanto, não apenas prejuízos materiais como também
risco à integridade física de quem por lá necessita transitar.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança aos
munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 26 de março de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL AFONSO
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.595 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remetera presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus e ao Ilmo. Sr.
Secretário Municipal de Administração — Cleston Andrade Cavalcante,
solicitando a instalação de uma faixa de pedestres em frente à Escola de
Formação Infantil EFOKIDS, na Rua Tiradentes, no Bairro Centro.

Considerando o intenso transito de automóveis na via em questão e por
se tratar de uma escola de alfabetização infantil, ou seja, com baixa média de
idade entre os alunos, torna-se ainda mais essencial a pintura de uma faixa de
pedestres e sinalização no local.
O trecho indicado também possui fluxo intenso de pedestres, com isso,
nos horários de entrada e saída de estudantes naquela instituição de ensino,
que coincide com os horários de pico do sistema viário, fica evidente o risco de
atropelamentos de pedestres.
Nestes termos, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 26 de março 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°.

632 /2021.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remetera presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus e ao, limo. Sr.
Secretário de Infraestrutura - Francisco Alves de Araújo, solicitando iluminação
em todo o povoado Sitio do Tara e reforma da quadra. Considerando;
Que tal solicitação segue no sentido de o que referido povoado encontra
se sem iluminação pública e para que sejam evitadas ações nocivas contra
cidadãos de bem que ali residem. Daí a necessidade desse importante
atendimento de ordem pública, no sentido de proporcionar a todos que residem
nesses espaços, mais conforto, segurança e tranquilidade a todos, além de
fazer valer as cobranças que hoje são indevidas pela ausência dos serviços
prestados naquela localidade. A quadra que foi informa é o local onde se
reúnem dezenas de crianças, jovens e adolescentes, que vem desfrutando de
atividades esportivas. E é de fundamental importância as benéficas que o
esporte traz para o desenvolvimento da criança e até mesmo dos
adolescentes. A quadra poliesportiva que foi construída no Povoado Sitio do
Tara, encontra-se completamente abandonada, suja, com portões de entrada
quebrados, quadra rachada, todos os alambrados destilados e sem traves. O
que diversas pessoas que vêm frequentando o local informam é que lá é o
único lugar de diversão que existe no povoado.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 25 de março de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
Diante do que foi exposto, indico ao poder responsável a colocação de
alambrados, portões, grades, reparo da iluminação da quadra poliesportiva.
Como segue abaixo em anexos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 633 /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
condução de "Caminhões Limpa Fossa" para realizarem o esgotamento das
fossas sépticas das residências do Povoado Rio do Sal.
Esta demanda surge após o clamor dos munícipes, que alegam existir
em suas residências, fossas na iminência de atingir a capacidade máxima de
armazenamento.
Salientando que é inerente ao ser humano o direito ao saneamento
básico, sendo inclusive, um direito fundamental individual e da coletividade,
além de serviço público essencial, previsto na Constituição, atuando entre a
garantia do mínimo existencial social (moradia adequada, à saúde e a melhoria
de todos os aspectos de higiene), e a proteção ambiental.
Ressalto ainda que, este serviço dever ser realizado preventivamente,
com a elaboração de cronogramas, com datas preestabelecidas, para que a
limpeza das unidades seja efetivada de forma organizada, célere e continua,
garantindo a vida útil do sistema de tratamento, além de evitar que
transbordem e gerem constrangimentos ainda maiores à comunidade local.
Nestes termos, pede e espera aprovação.
Sala das Ses • es, em 2 de crçode2O2l.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A i NSO
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 634/ 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 Administração — Cleston Andrade Cavalcante,
solicitando a denominação nas ruas no residencial Celidone de Deus, no Bairro
Tancredo Neves III.

É um pedido dos moradores locais.
Frisando que a ausência de nome oficial para uma rua ocasiona várias
dificuldades para todas as pessoas que nela residem. Tornando mais difícil ao
cidadão explicar corretamente onde habita além de gerar diversos
constrangimentos enquanto o recebimento de correspondências, encomendas
e cobranças.
A aprovação desta demanda impactará positivamente na vida de todos
desta comunidade, pois, ruas adequadamente identificadas com nome,
facilitarão atendimentos, prestação de serviços, entregas de produtos e
mercadorias, permitindo a estes munícipes o acesso a uma série de direitos,
benefícios e comodidades que melhoram a qualidade de vida.
Nestes termos, pede e espera aprovação.
Sala das Sess es, em 25
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