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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 839 / 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 Araújo, 

solicitando a Construção de uma Creche no Bairro Siriema. Considerando; 

Que não há creche que atenda as crianças no Bairro Siriema, colocando em 

dificuldade muitas mães daquela região, que precisam se deslocar por longas 

distâncias, debaixo de chuva ou sol quente até a unidade escolar em que suas 

crianças estejam matriculadas. Sabendo que é um direito constitucional o direito 

a creche, e que os alunos sejam matriculados em instituições de ensino, perto 

de seu domicilio, como consta no caput do art. 4o da Lei no 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X: 

Art.4o 	  

X - Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais 

próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 

(quatro) anos de idade. 
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Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2021. 

-Ve eador 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 840 / 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, ao Ilmo. Sr. 

Secretário da Administração do Bairro Tancredo Neves — Luiz Humberto 

Barreto Faria e ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — 

Francisco Alves de Araujo, solicitando a requalificação da iluminação pública 

da Rua Brumado, no Bairro Tancredo Neves li 

Esta solicitação surge após a reinvindicação de transeuntes e moradores 

locais, indignados com a situação precária da iluminação pública da via em 

questão, conforme Imagem I a seguir. 

Imagem I — Iluminação precária, exponcc o. oradores a diversos riscos - Rua 
_ 
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Brumado, Bairro Tancredo Neves II. 
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Considerando que uma iluminação pública inadequada além de gerar 

sensação de insegurança e causar constrangimento aos cidadãos, pode 

facilitar a ocorrência de inúmeras situações perigosas, como roubos e furtos. 

Saliento que além das residências, esta rua é uma das principais do bairro, 

dando acesso ã Administração do BTN, supermercados, mercados e outros 

pontos comerciais relevantes. 

No sentido de proporcionar mais conforto, segurança e tranquilidade a 

todos que residem e transitam nesses espaços, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões em 23 de abril de 2021. 

Evani da Goraives 	veira 
-VeStrá- 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 841 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 Junior, 

solicitando providencias quanto ao esgoto, que se encontra a céu aberto, 

localizado na Rua Adair Pereira Leite (Prainha). Considerando; 

Todos os problemas que esse esgoto a céu aberto vem trazendo para os 

moradores acumulando grande número de insetos e exalando um mau cheiro 

insuportável. Ponderando a grande importância da questão ambiental, 

principalmente no que se refere aos recursos hídricos, é pertinente que seja dado 

a atenção devida para a resolução definitiva do problema de esgoto que corre a 

céu aberto neste local 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2021. 

Evanilda Gonçalves - Cveira 
-Ve ,.d. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 842 / 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 Meio Ambiente — lvaldo Sales Nascimento Junior, 

solicitando providencias quanto ao esgoto, que se encontra a céu aberto, 

localizado na Rua das Camélias (na pista de Bicicross). Considerando; 

Que, com o esgoto a céu aberto, há perigo de contaminação do ambiente, 

também de transmissão de doenças e exalando um grande odor e outros. Esse 

esgoto encontra-se correndo em céu aberto exalando um forte cheiro, atraindo 

muitos insetos e provocando o aparecimento de animais nocivos a saúde para o 

interior das residências próximas, causando um grande incomodo à comunidade. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2021. 

Evadi Go çalves 	veira 
-Ve d 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 853/ 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 

providências a serem tomadas para resolver o problema de acúmulo e invasão 

de água na Rua dos Expedicionários (Abel Barbosa). Considerando; 

Que esse problema é eminente em períodos de chuva. É urgente a 

necessidade da comunidade em ter o escoamento de águas pluviais. Nos dias 

de chuvas, a água desce com um volume grande, chegando a invadir algumas 

residências, ocasionado transtornos aos moradores. Ressaltamos que, segundo 

informações dos munícipes, quando chove a situação de muitos se complica, 

evidenciada nas imagens anexas. Se faz necessário a construção de um sistema 

de drenagem para escoamento daquela água, para que ela siga o fluxo para a 

via de maior desnível, evitando o referido acúmulo. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 2021 

Evanilda Gon alves de iveira _ 
":"• 
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