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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF NSO
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 950/2021.
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 substituição de lâmpadas (em LED) de dois postes, localizados na
Rua do Ouvidor, no Bairro Alves de Souza.

Esta solicitação é uma demanda dos moradores, que ao perceberem o
funcionamento inadequado do equipamento ficaram temerosos enquanto à
segurança pessoal e dos seus imóveis, uma vez que ao anoitecer a rua fica
com pouca visibilidade nos locais indicados, conforme Imagem I a seguir.

Imagem I — Lâmpadas sem funcionai P, n frepre ao n° 226 e n° 235,
respectivamente - Rua do Ouvidor. EA1 A JES de Souza.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
A rua em questão dá acesso a diversos pontos turísticos do nosso
município, além de outros pontos importantes, como: Hospital Nair Alves de
Souza, UPA Covid, Justiça Federal e também possui serviços como
autoescola, hotel e uma instituição de ensino. Salientando que a prestação do
serviço de iluminação pública é essencial e componente do direito fundamental
a uma vida digna de toda pessoa.
No sentido de proporcionar a segurança e a tranquilidade dos moradores
locais, nestes termos, pede e espera aprovação:

Sala das Sessões, em 21 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°. _951 /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 Municipal de Saúde - Adonel Gomes de Sá Júnior,
solicitando que seja disponibilizado um Profissional Odontólogo para o PSF do
Povoado Sitio do Lúcio. Considerando;
Que essa solicitação é um pedido os munícipes, venho solicitar que seja
disponibilizado um Profissional Odontólogo para atender as demandas da
população no PSF do Povoado Sítio do Lúcia Os moradores da localidade não
dispõem de atendimento adequado, sendo necessário o deslocamento para
outros bairros, dificultando assim o acesso ao atendimento básico de Saúde.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 21 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°. 953 / 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 Administração- Cleston Andrade Cavalcante solicitando que
sejam viabilizado os meios necessários para garantir o funcionamento do
serviços de correspondência, via Correios na Travessa Araci, no Bairro Barroca.
Considerando;
Que se trata de uma demanda dos munícipes, que relatam inúmeros
constrangimentos diários gerados pela ausência desse serviço. Considerando
que os correios é um serviço fundamental na vida em sociedade, uma vez que a
comunicação é uma necessidade básica em qualquer civilização, contribuindo
para o desenvolvimento econômico e social das mesmas.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 27 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°. 954 / 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 Meio Ambiente - Ivaldo Sales Nascimento Júnior solicitando
que seja feita limpeza na Rua São José, Bairro Jardim Bahia. Considerando;
Que o entulho e o lixo ali depositados ocasionam a proliferação de animais
peçonhentos, além de agredir o meio ambiente, em período de chuvas intensas
os moradores sofrem bastante, pois devido a esses lixos as casas ficam
totalmente alagadas. A situação apresentada tem ocasionado transtorno aos
moradores, bem como os munícipes que transitam pelo local. Conforme
evidenciada nas fotos anexadas.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 25 de maio de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —

