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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 898 / 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 Lombadas em todas as Ruas do Bairro Celidone de Deus. 

Considerando; 

Que os moradores do Bairro Celidone de Deus, vem reclamando da 

ausência de redutores de velocidades, fato esse que permite aos condutores de 

veículos automotores transitarem em alta velocidade, pondo em risco a vida de 

uma criança, adulto e idoso, por isso a necessidade de construir tais lombadas. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 12 de maio 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°.899  /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. O Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus e ao, Ilmo. O 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 Nossa Senhora Aparecida (Jardim Bahia). Considerando; 

Que os moradores sof -am com as fortes chuvas e problemas causados 

pela falta de escoamento das águas pluviais. A água que escorre pela guia se 

acumula em frente aos imóveis. Esses munícipes passam por vários transtornos, 

e convivem com o fato de sempre haver água empoçada em frente às suas 

casas, evidenciada nas imagens anexas. Entende ser 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 11 de maio de 2021. 

Evanil a Go çalve 	eira 
-Ve ad 

ATESTO O RECENMENTO PROT. N° 
EM 	O. • de 20_en, 

44,)  
"Tb 4* 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 



CÂMARA MUNKãPAL DE PAULO AFONSO 
— iMado da Bahia — 

Y 



APROVADO (A) NA sEssko 
DEO / 61.21pos alisai:11w 

VOTOS CON1W1 

MESA DA C.M.IPA.09.14 1 051 

Evanil Ei Go çalve 
-Ve ado 

Ct.:1  d 

eira 

rrr ratnvc) 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.900 /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 providências quanto ao esgoto, que se encontra a céu aberto, 

localizado na Rua José Bezerra Silva, Siriema 1(Próximo a Escola). 

Considerando; 

Que essa falta de tratamento de esgoto e condições adequadas de 

saneamento prejudica a saúde da população, tendo ainda o acúmulo grande de 

insetos e exalando mau cheiro, evidenciada nas imagens anexas. Podendo se 

tornar um criadouro de insetos e animais peçonhentos (escorpiões, cobras, ratos 

e baratas) e do Aedes Aegypti (mosquito do dengue). Para sanar o risco à saúde 

da população moradora desta região, uma medida de saneamento básico faz-se 

urgente e necessária. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 12 de maio 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°. 901/ 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 Me;o Ambiente — Ivaldo Sales Nascimento Junior, 

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

localizado na Rua Luiz Gonzaga, Barroca (Condomínio Amanda Morais). 

Considerando; 

Que esse transtorno já vem de alguns anos onde esse esgoto que sai 

das residências escorre a céu aberto, acumulando grande número de lixo, 

insetos e exalando mau cheiro, evidenciada nas imagens anexas. Podendo se 

tornar um criadouro de insetos e animais peçonhentos (escorpiões, cobras, ratos 

e baratas) e do Aedes Aegypti (mosquito do dengue). Para sanar o risco à saúde 

da população moradora desta região, uma medida de saneamento básico faz-se 

urgente e necessária. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Se:3sões, em 12 de maio de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- ntado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  902/ 2021. 

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vost a 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 providências quanto ao esgoto, que se encontra a céu aberto, 

localizado na Rua Travessa Tancredo Neves, Jardim Bahia. Considerando; 

Que a falta de uma rede de esgoto apropriada nessa rua, provoca um mau 

cheiro e proliferação de doenças, podendo se tornar um criadouro de insetos e 

animais peçonhentos (escorpiões, cobras, ratos e baratas) e do Aedes Aegypti 

(mosquito do dengue). Evidenciada nas imagens anexas, para sanar o risco à 

saúde da população moradora desta região, uma medida de saneamento básico 

faz-se urgente e necessária. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Senies, em 12 de maio de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 903 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 Pavimentação e Ruminação adequada para o Bairro Boa 

Esperança. Considerando; 

Que este problema crucial afeta a qualidade de vida dos moradores. Além 

da poeira os moradores são vítimas da falta de infraestrutura para o tráfego de 

automóveis e de transeuntes. É necessário que sejam tomadas providências 

para que seja viabilizada a instalação de iluminação para a segurança dos 

moradores que residem nesse Bairro. Por esse motivo solicito ao poder 

executivo para que o mesmo possa viabilizar a pavimentação asfáltica e a 

Iluminação do Povoado Boa Esperança. Como forma de oferecer melhor 

qualidade de vida aos moradores. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 05 de maio de 2021. 

"í--A-TEST9)0 RECEBIMENTO PROT. Nd 
EM  n/  -Viajo  de 20 

Sp.creàergo AdrreinIsti:t 



APROVADO (A) NA SESSÃO N 02/CaG 
DEA  05 akoRusgmm:nt  
VOTOS CONTRA 	  

MESA DA C.  UFA  4  

PRE NI E 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  904/ 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, Exma. Sra. 

Secretária Municipal de Infraestrutura— Francisco Alves de Araújo, Solicito 

que seja viabilizado junto ao setor competente, a instalação de novas fiações no 

poste de luz na Rua Cruzeiro do Sul (Moxotó) próximo ao baba. Considerando; 

Que essa solicitação segue no sentido de que a referida rua encontra-se 

sem iluminação pública e para que sejam evitadas ações nocivas contra 

cidadãos que ali residem. Daí se dá 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. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2021. 

Evanil a Go çalve •e 
	

eira 
-Ve 

p‘TESTp,p RECEBIMENTO PROT. til° 
EMS.  Mak)  de 20 



APROVADO (A) NA SESiÃO N' 
DE t7N 1_25.21POR Miajaàae-

VOTOS CONTRA 

MESA DA C.M./FA.  9.-1141 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFI 1 S0 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 905 / 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 que seja tomada providência para a colocação de Placa Indicativa 

com a respectiva denominação na Rua Doutor Manoel Barros de Freitas (centro) 

que ainda não possui a sua identificação. Considerando; 

Que essa rua está sem a devida placa indicativa, conforme reclamações 

de moradores locais, os quais solicitam tal providência devido ao transtorno com 

os correios, transportadoras e demais meios de entrega de produtos, 

mercadorias e afins. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 06 de maio 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°. 908 /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 que seja tomada providência para a colocação de Placa Indicativa 

com a respectiva denominação de todas as ruas que ainda não possuem a sua 

devida identificação. Considerando; 

Que existem bairros aqui na cidade onde as ruas não contêm identificação 

com placas, dificultando a prestação de serviços dos correios. Essas mesmas 

dificuldades são sentidas pelos munícipes quando necessitam fornecer seus 

endereços em currículos, cadastros comerciais e bancários. Essa situação gera 

descontentamento dos moradores que por diversas vezes não recebem 

postagem ou mercadorias pelo motivo acima citado. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 909 /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 providências quanto ao esgoto, que se encontra a céu aberto, 

localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Bairro Cleriston Andrade. 

Considerando; 

Que o esgoto que sai das residências escorre a céu aberto, acumulando 

grande número de insetos e exalando mau cheiro, evidenciada nas imagens 

anexas. Podendo se tornar um criadouro de insetos e animais peçonhentos 

(escorpiões, cobras, ratos e baratas) e do Aedes Aegypti (mosquito do dengue). 

Para sanar o risco à saúde da população moradora desta região, uma medida 

de saneamento básico faz-se urgente e necessária. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 30 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO 1 SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 913/2021. 

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 providencias urgente no sentido de executar a manutenção de pintura 

das faixas de pedestre do PCTRAN.Considerando; 

Que esse perímetro é de intenso tráfego de veículos e pessoas para que 

fiquem mais visíveis aos pedestres e motoristas. A mesma encontra-se 

praticamente apagada pelo uso e tráfego intenso dos veículos, o que sobretudo, 

durante a noite traz ainda mais preocupação aos usuários. Essa propositura tem 

como objetivo proporcionar melhores condições de tráfego nesse trecho que é 

bastante movimentado. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 914 / 2021. 

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o preser te 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus e ao, limo. r. 

Secretário Municipal de lnfraestrutura— Francisco Alves de Araújo, 

solicitando instalação de braços de luz nos postes de iluminação, bem como L 

lâmpadas, nos postes já existentes aos arredores do IFBA(Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia) e Hospital Nair Alves De Souza. 

Considerando; 

Que esses respectivos lugares vêm sofrendo com a falta de iluminação 

pública, deixando os moradores preocupados com altos índices de assalto na 

cidade. O objetivo é atender a reivindicações de moradores da referila 

localidade e ainda melhorar o acesso ás adjacentes. Saliento que a iluminaçlo 

pública é um serviço básico e indispensável para atender às mínimas 

necessidades, garantindo tranquilidade e segurança à população. É evidenite 

que providências urgentes precisam ser adotadas, para sanar os sérios 

inconvenientes causados à população devido a iluminação precária e ineficiente 

do local supracitado 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2021. 
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