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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO- 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 638/2021. 

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 Construção de um ponto de Ônibus, na Avenida da Maçonaria 

(em frente a antiga Construvale). Considerando; 

Que os moradores daquela região têm uma grande dificuldade para pegar 

a condução, visto que eles precisam se direcionar para o ponto de ônibus mais 

próximo que fica em frente a Maçonaria, muita das vezes sob sol e chuva. A fim 

de solucionar os transtornos vivenciados pelos usuários de transporte coletivo, 

assim efetuando a construção de abrigo para passageiros com um ponto de 

ônibus 

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 AFON 
— Estado da Bahia — 	( 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 642 / 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 Infraestrutura - Francisco Alves de Araujo, 

solicitando a varrição diária da rotatória, próxima a farmácia Farmavida, na Av. 

Moxotó, no Bairro Oliveira Brito, 

Considerando o clamor de diversos moradores da região, assustados e 

preocupados com os frequentes acidentes ocorridos na referida rotatória, 

envolvendo principalmente motociclista. 

Após vistoria in loco foi possível perceber que a movimentação de 

veículos pesados além da remoção do meio fio para abertura de acesso ao 

canteiro de obras, próximo à rotatória, contribuem para este fato, uma vez que 

materiais como areia e outros pequenos detritos ficam despejados sobre a via. 

Objetivando zelar pela segurança pessoal e material dos munícipes que 

necessitam trafegar por ali se faz necessária, enquanto durarem as obras, uma 

limpeza continua e diária, além da fixação de sinalização de alerta. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2021. 

Eva 	o çalve4,veira 
-V reador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 643 / 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 Infraestrutura — Francisco Alves de Araujo, 

solicitando a instalação de um braço com lâmpada no poste localizado ao final 

da Rua Aurora, no Bairro Alves de Souza. 

Tal solicitação segue no sentido de que a referida rua encontra-se com 

uma iluminação pública ineficiente, conforme Imagem I a seguir. 

Imagem I — Iluminação ineficiente na Rua da Aurora, Bairro Alves de Souza. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Considerando que uma iluminação pública inadequada dificulta a 

visibilidade e facilita ocorrências de roubos e furtos, expondo os moradores da 

referida rua a riscos de segurança. Salientando ainda que esta via é uma das 

principais que dão acesso a pontos turísticos do nosso município (Balneário 

Abelardo Wanderley, Lago da Aurora, Monumento o Touro e a Sucuri), além de 

instituições de ensino. 

No sentido de proporcionar mais conforto, segurança e tranquilidade a 

todos que residem e transitam nesses espaços, nestes termos, pede e espera 

aprovação. 

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2021. 

iSEva 	o çalve 
-V eador 

veira 
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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°. 644 /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 Administração — Cleston Andrade Cavalcante, 

solicitando a demarcação e pintura de uma faixa de pedestres em frente ao 

Supermercado Bom Preço na Rua Amâncio, Bairro Centro. 

Considerando o intenso fluxo de veículos automotores, ciclistas e 

pedestres na localidade. 

Objetivando resguardar a segurança dos munícipes, a instalação de uma 

faixa de pedestres reduzirá o risco de ocorrência de acidentes, assim, esta 

ação será benéfica para a segurança da população que poderá realizar a 

travessia da via de forma segura. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 	SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. _659/  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 a limpeza e remoção de resíduos e vegetação descartados 

irregularmente, na Rua Propriá, no bairro Vila Nobre. 

A população da referida rua, clama por medidas administrativas 

municipais, no que concerne à limpeza do local. Uma vez que a vasta 

quantidade de resíduos e vegetação favorece a proliferação de animais 

peçonhentos que, invariavelmente, ameaçam a segurança e a saúde dos 

moradores. 

Considerando que ambientes como estes, repletos de lixo e matéria 

orgânica, com a ausência de serviços de limpeza adequados tornam-se 

propícios também para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, que é o vetor 

de diversas doenças, tais como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. 

Salientando ainda que, o volume de matéria acumulado é tamanho que 

está se alastrando sobre a via (conforme as Imagens I e II, a seguir), colocando 

em risco motoristas e pedestres. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Imagem I — Acúmulo de resíduos e matéria orgânica, Rua Provia, 
bairro Vila Nobre. 
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Imagem II — Lixo acumulado está se espalhando sobre a via - Rua 
Propriá, bairro Vila Nobre. 

Compreendendo que a conservação do ambiente urbano é serviço 

essencial à população e está diretamente ligado à saúde pública e ambiental, 

torna-se basilar que além da realização de limpezas nestes ambientes, sejam 

adotadas medidas preventivas, que impeçam novos descartes inadequados 

nesta localidade. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 31 d março de 2021. 

Evanilda Gon 	.e Oliveira 
-Verea a- 
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