
Sala das 	 abril de 2021. 

Ev G nçalve 
reado 

liveira 

APROVADO (A+ NA SESSÃO  tia 
glpoRluiwytt  

voTOS CONTRA 

(..:ESA DA C.(AJRA.+:2C 

    

  

ENTE 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 728 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 e ao Ilmo. Sr. 

Gerente Regional da Embasa — Zorobabel Paiva Filho, solicitando 

explicações sobre episódios de falta de água ocorridos na Rua São Carlos, no 

Bairro Tancredo Neves III, além da adoção, em caráter de urgência, de 

providências para sanar as frequentes interrupções do abastecimento de água 

no bairro. 

Considerando a frequente insatisfação dos munícipes de diversas 

regiões da cidade com a má prestação de serviço de fornecimento de água do 

município pela Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. (EMBASA), 

salientando que a garantia deste é de competência exclusiva do poder público 

municipal. Os cidadãos pauloafonsinos reivindicam, através desta vereadora e 

diversos vídeos difundidos nas redes sociais, por um serviço de qualidade e 

regularidade, que atenda a população em sua plenitude. 

Ressalto que se torna imprescindível um abastecimento de água eficaz, 

uma vez que está diretamente ligado à saúde pública e a dignidade da pessoa 

humana. Esse serviço toma-se imprescindível, por exemplo, no preparo de 

alimentos, na hidratação, higienização pessoal e de ambientes, além de outros 

usos. Nestes termos, pede e espera aprovação. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 729 /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 Saúde - Adonel Gomes de Sá Júnior, solicito que 

seja criado uma rotina de testagem para os moradores dos povoados. 

Considerando o importante momento que nos encontramos nessa 

Pandemia, se faz necessária uma logística de testagem da COVID-19 nos 

povoados. Uma vez que grande parte dos moradores destas localidades 

necessita deslocar-se até o centro da cidade, em transportes coletivos, para 

realizarem o teste da COVID-19, podendo acarretar no contágio de outros 

cidadãos que estejam compartilhando do mesmo transporte. É indispensável 

que a testagem ocorra em cada um dos PSF's dos Povoados, ou que, seja 

criada uma rotina do "Carro da COVID-19", que irá conduzir exclusivamente os 

munícipes que precisam ser testados. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior 

segurança aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 15 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF I. 4 SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 735 / 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 Infraestrutura - Francisco Alves de Araújo, solicitando a 

recuperação asfáltica na Rua Otaviano Leandro de Morais, no bairro Centro. 

Considerando que a via se encontra com diversos buracos (conforme 

Imagem I), dificultando o tráfego de veículos e também de pedestres. Há 

também acúmulo de água (Imagem II), exalando mau cheiro e podendo causar, 

inclusive, a proliferação do mosquito aedes aegypti, que é transmissor da 

dengue ira -.si- trwunya, da zika e da fek- 	irbana. 

„ínclito ainda que a refend 	.1 possui 	. 	aso de veículos, e que 

as inconformin 1,es na camad asfáltica 	1 	tam a probabilidade de 

ocorrência de acidentes naquele local, fato este que se agrava, pois nesta rua 

estão localizados diversos supermercados, lojas, além da feira do município. 

Esse reparo acarretará em melhores condições aos cidadãos que 

passam frequentemente por essa rua. Substanciada pelos fatos narrados, e 

buscando externar maior segurança aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 06 de abril de 2021. 
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Imagem 1 — Irregularidades asfálticas, Rua Otaviano Leandro de Morais, Centro. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia 

Imagem II — Acúmulo de água nos "buracos" na Rua Otaviano Leandro 
de Morais, Centro. 

Sala das Sessões, em 06 de abril de 2021. 

Evanil a Go çalves de veira 
-Ve ad 



! . AFROVADO (A) NA SESSÃON 
1,,St/S_Qt_21 POR 	— . 
VOTOS CONTRA -- , 

, 
MESA DA C.AUPA.a2L/jai  Qk 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO 
— Estado da Bahia — 

Evanil a Go çalves 
ado 

eira 

ATESTprO RECEBIMENTO PROT. N 
EM .112/ 	• 	de 20 

Seweiene 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 736 / 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 Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, solicitando a 

recuperação asfáltica da Rua Engenheiro Alves de Souza, no bairro Centro. 

Considerando que a rua em questão se encontra em má conservação, 

em virtude dos buracos e irregularidades existentes no local (conforme Imagem 

I) que, além de prejudicarem o trânsito dos veículos, oferecem riscos diários de 

acidentes a transeuntes e moradores locais. É possível notar ainda que parte 

da massa asfáltica cedeu devido a serviços de saneamento básico realizados 

naquela localidade (Imagem II). 

Uma vez realizada essa obra de infraestrutura, serão beneficiados todos 

que por ali transitam. Assim, substanciada pelos fatos narrados, e buscando 

externar maior segurança aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 15 de abril de 2021. 



Imagem I — Buracos e irregularidades, Rua Engenheiro Alves de Souza, no bairro 
Centro. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Imagem II — Em detalhe, nota-se que a massa asfáltica cedeu, Rua Engenheiro 
Alves de Souza, no bairro Centro. 

Sala das Sessões, em 15 de abril de 2021. 
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