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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1045 /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 de Turismo, Indústria e Comércio - Paulo Antônio Nunes Rangel 

de Lima, e ao Ilmo. Sr. Secretário de Infraestrutura - Francisco Alves de 

Araújo, solicitando que seja feita a requalificação e correta fixação da placa 

indicativa do Monumento aos Trabalhadores. Considerando; 

A importância da sinalização vertical de indicação, que possui a finalidade 

de identificar vias e locais de interesse, orientando condutores e transeuntes 

quanto aos seus percursos, destinos e a função de educação do usuário. E, em 

especial, tratando-se deste ponto turístico, de grande relevância por seu aspecto 

histórico ao município, a requalificação e correta fixação da placa indicativa irão 

facilitar a visualização, além de evitar incidentes, uma vez que a mesma 

apresenta considerável inclinação, com risco de queda. Evidenciadas em 

imagens anexadas 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 23 de julho de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1046/ 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 

condução de "Caminhões Limpa Fossa" para realizarem o esgotamento das 

fossas sépticas nas Residências do Bairro Siriema II. Considerando; 

Que essa demanda surge após o clamor dos munícipes, que alegam 

existir em suas residências, fossas com a sua capacidade máxima de 

armazenamento atingida. Saliento que isso é um direito do ser humano ao 

saneamento básico, sendo um direito fundamental individual e da coletividade, 

além de serviço público essencial, previsto em Constituição. 

Esse serviço deverá ser realizado preventivamente, com elaboração de 

cronogramas, com datas preestabelecidas, para que a limpeza das unidades 

seja efetiva de forma organizada e contínua, garantindo a vida útil do sistema de 

tratamento. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 29 de junho 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°. 1047/ 2021. 

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

forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remetera presente 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus e ao, Ilmo. Sr.-

Secretário de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, solicitando a 

condução de "Caminhões Limpa Fossa" para realizarem o esgotamento das 

fossas sépticas no Povoado Caiçara 2.Considerando; 

Que essa demanda surge após o clamor dos munícipes, que alegaram 

existir em suas residências, fossas com a sua capacidade máxima de 

armazenamento atingida. Saliento que isso é um direito do ser humano ao 

saneamento básico, sendo um direito fundamental individual e da coletividade, 

além de serviço público essencial, previsto em Constituição. 

Esse serviço deverá ser realizado preventivamente, com elaboração de 

cronogramas, com datas preestabelecidas, para que a limpeza das unidades 

seja efetiva de forma organizada e contínua, garantindo a vida útil do sistema de 

tratamento. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança aos 

munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 12 de julho de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1048/ 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 de Meio Ambiente — Ivaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando 

que seja feita a remoção de lixo na Rua Júlio Alves dos Santos, Bairro Vila 

Nobre(ao lado do Grande Hotel). Considerando; 

Que, o lixo representa, hoje, uma grande ameaça à vida no Planeta pela 

sua quantidade, seus perigos tóxicos, destino e seu acondicionamento 

inadequado, grande parte do material descartado é abandonado a céu aberto, 

em locais impróprios. Esse terreno se encontra com acumulo de lixo, podendo 

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

ratos e baratas) e do Aedes aegypti (mosquito do dengue). Solicito que seja 

tomada providências no sentido de proceder à limpeza da rua acima 

mencionada. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 12 de julho de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PAULO AF SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. 1049/ 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 a remoção de lixo/mato localizado na Rua Cruzeiro do sul, em 

frente ao Baba Villa Moxotó. Considerando; 

Que, o lixo representa, hoje, uma grande ameaça ávida no Planeta pela 

sua quantidade, seus perigos tóxicos, destino e seu acondicionamento 

inadequado, grande parte do material descartado é abandonado a céu aberto, 

em locais impróprios. O entulho ali depositado ocasiona a proliferação de 

animais peçonhentos, além de agredir o meio ambiente. Evidenciada em 

imagem abaixo anexada. Solicito que seja tomada providências no sentido de 

proceder à limpeza do local mencionado. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 23 de julho de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1050 /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 lnfraestrutura- Francisco Alves de Araújo, solicitando 

substituição de lâmpadas (em LED) queimadas ou quebradas no Povoado Izidio. 

Considerando; 

Que esta solicitação é uma demanda dos moradores, que ao notarem o 

funcionamento inadequado do equipamento ficaram temerosos quanto à 

segurança pessoal e dos seus imóveis, salientando que a prestação do serviço 

de iluminação pública é essencial e componente do direito fundamental a uma 

vida digna de toda pessoa. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 22 de julho 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°.jflÇjI  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 de Infraestrutura- Francisco Alves de Araújo, solicitando 

substituição de lâmpadas (em LED) queimadas ou quebradas no Canal 

Emissário do Bairro Abel Barbosa. Considerando; 

Que esta solicitação é uma demanda dos moradores, que ao notarem o 

funcionamento inadequado do equipamento ficaram temerosos quanto à 

segurança pessoal e dos seus imóveis, evidenciada em fotos anexadas. 

Salientando que a prestação do serviço de iluminação pública é essencial e 

componente do direito fundamental a uma vida digna de toda pessoa. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021. 

eira 

rÉ.5tr- 	
EigiEliTO PROT. H 

de 20 
• 



Evanil a Go çalve 
Ve ado 

eira 

.1.31  
,()"-P—ROT.N;  - 

de  20_41_ 

APROVADO (A) NA SESSÃO 	02,0 33 
CE  CO /  (CE ic0 
v3TO3 COMA 

r.:`).. E ' 

NTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1052/ 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 

substituição de lâmpadas (em LED) queimadas ou quebradas no Beco da 

Alegria(Antigo Beco do Cuscuz), Próximo à Rua São João. Considerando; 

Que esta solicitação é uma demanda dos moradores, que ao notarem o 

funcionamento inadequado do equipamento ficaram temerosos quanto à 

segurança pessoal e dos seus imóveis. Salientando que a prestação do serviço 

de iluminação pública é essencial e componente do direito fundamental a uma 

vida digna de toda pessoa. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 22 de julho 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°. 105312021. 

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 de Infraestrutura- Francisco Alves de Araújo, solicitando 

substituição de lâmpadas (em LED) queimadas ou quebradas na Rua das 

Palmeiras, Bairro Chesf (próximo à igreja evangélica). Considerando; 

Que esta solicitação é uma demanda dos moradores, que ao notarem o 

funcionamento inadequado do equipamento ficaram temerosos enquanto à 

segurança pessoal e dos seus imóveis, evidenciada em fotos anexadas. 

Salientando que a prestação do serviço de iluminação pública é essencial e 

componente do direito fundamental a uma vida digna de toda pessoa. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 15 de julho de 2021. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1054/ 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 Turismo, Indústria e Comércio—Paulo Antônio Nunes Rangel 

de Lima, e ao Ilmo. Sr.- Secretário de Infraestrutura- Francisco Alves de 

Araújo, solicitando sinalização de acesso à Casa de Maria Bonita no trajeto que 

compreende desde o povoado Riacho até a chegada na Malhada da Caiçara. 

Considerando; 

Que as visitas em áreas naturais são a principal ligação entre o visitante 

e o ambiente natural. Elas podem conduzir o visitante aos atrativos ou ainda ser 

próprio atrativo. As placas servem como principal meio de comunicação entre 

visitante e os gestores da área. A introdução de placas de sinalização é uma 

importante ferramenta de manejo. A sinalização trará segurança aos visitantes 

os orientando do caminho que deve ser seguido, acessos, alertas de riscos, 

regras e proibições, educação ambiental, entre outras informações pertinentes 

ao local visitado. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 22 de julho de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.10551 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 de Turismo, Indústria e Comércio — Paulo Antônio Nunes Rangel 

de Lima, e ao Ilmo. Sr.- Secretário de Infraestrutura - Francisco Alves de 

Araújo, solicitando que seja feita a substituição de uma nova placa de 

sinalização de acesso à Casa de Maria Bonita. Considerando; 

Que essa placa que já está antiga, que se encontra sendo segurada por 

arames e que já se encontra com dificuldade para leitura do que está escrito para 

a identificação, evidenciada em imagens anexadas. Saliento que seja feita a 

substituição de uma nova Placa de Sinalização. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 23 de julho 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°. 1056/  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 a remoção de lixo/mato localizado na Rua Recanto, do Paraíso 

Prainha do Candinheiro ao lado do Restaurante Bela vista. Considerando; 

Que a grande vegetação hoje é uma grande ameaça à vida no 

Planeta pela sua quantidade e seus perigos. A alta vegetação acaba gerando 

local propício para o desenvolvimento de animais peçonhentos e insetos, 

causando desconforto e preocupação com a segurança e saúde das pessoas 

que frequentam o local. Evidenciada em imagem abaixo anexada. Solicito que 

sejam tomadas providências no sentido de proceder à limpeza do local 

mencionado. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 23 de julho de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1058 /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 de Meio Ambiente — Ivaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando 

que seja feita a remoção de lixo na Rua José de Oliveira Matos, Bairro Centro 

(Próximo a Padaria General Dutra). Considerando; 

Que o lixo representa, hoje, uma grande ameaça à vida no Planeta 

pela sua quantidade, seus perigos tóxicos, destino e seu acondicionamento 

inadequado, grande parte do material descartado é abandonado a céu aberto, 

em locais impróprios. O entulho ali depositado ocasiona a proliferação de 

animais peçonhentos, além de agredir o meio ambiente. Essa situação tem 

ocasionado transtornos aos moradores, bem como os munícipes que transitam 

pelo local. Evidenciada em imagem abaixo anexada. 

Solicito que seja tomada providências no sentido de proceder à limpeza da rua 

acima mencionado. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 13 de julho 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°. 1059/2021. 

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 de Meio Ambiente — lvaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando 

que seja feita a remoção de lixo localizado na Rua Doutor Manoel B. de Freitas, 

Bairro Centro(Próximo ao Mercadinho de Ninha). Considerando; 

Que, o lixo representa, hoje, uma grande ameaça ávida no Planeta 

pela sua quantidade, seus perigos tóxicos, destino e seu acondicionamento 

inadequado, grande parte do material descartado é abandonado a céu aberto, 

em locais impróprios. O entulho ali depositado ocasiona a proliferação de 

animais peçonhentos, além de agredir o meio ambiente. Essa situação tem 

ocasionado transtornos aos moradores, bem como os munícipes que transitam 

pelo local. Evidenciada em imagem abaixo anexada. 

Solicito que seja tomada providências no sentido de proceder à limpeza da rua 

acima mencionado. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 22 de julho de 2021. 

Evanik a Go çalve 
-V ado 

*e s eira 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1060 / 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 de Meio Ambiente — lvaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando 

que seja feita a remoção de lixo localizado na Rua do Sossego no Bairro 

Centenário (em frente e ao lado do Cemitério). Considerando; 

Que, o lixo representa, hoje, uma grande ameaça ávida no Planeta 

pela sua quantidade, seus perigos tóxicos, destino e seu acondicionamento 

inadequado, grande parte do material descartado é abandonado a céu aberto, 

em locais impróprios. O entulho ali depositado ocasiona a proliferação de 

animais peçonhentos, além de agredir o meio ambiente. Essa situação tem 

ocasionado transtornos aos moradores, bem como os munícipes que transitam 

pelo local. Evidenciada em imagem abaixo anexada. 

Solicito que seja tomada providências no sentido de proceder à limpeza da rua 

acima mencionado. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 14 de julho 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°. 1061  /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 lnfraestrutura— Francisco Alves de Araújo, solicitando a 

Construção de lombadas (Quebra-molas) na Rua Revelação, no Bairro BTN 3. 

Considerando; 

A solicitação de moradores da Rua Revelação que seja implantado a 

colocação de quebra-molas nessa localidade com o intuito de reduzir a 

velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores 

daquela região. Muitas crianças e adolescentes transitam por essa localidade, 

correndo riscos sérios de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos com 

velocidade acima do permitido. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 29 de junho 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°. 1062  / 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 de Infraestrutura Municipal — Francisco Alves de Araujo, 

solicitando a limpeza e qualificação do canal localizado na Rua Tancredo Neves, 

no Bairro Jardim Bahia ( no beco vizinho à residência de n° 12). 

JUSTIFICATIVA 

É um clamor dos moradores da referida rua, que relataram reivindicar esta 

demanda por diversas vezes diretamente à Prefeitura Municipal e até o momento 

nenhuma medida foi adotada. 

Os constrangimentos gerados a estas dezenas de famílias são inúmeros 

e podem ser verificados facilmente através de uma visita in loco, partindo do 

exalar de maus odores, até a invasão de água pluvial (Anexo 1) e retorno de 

efluente para o interior das residências (Anexo II), uma vez que o canal não 

consegue escoar toda a vazão que é encaminhada a este trecho, principalmente 
devido às obras que foram realizadas para a instalação da unidade da rede 

atacadista Assai. 

r 	MEM) PROT. N'S 
de2 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Anexo I — Mesmo após precipitação, a água não escoa, e invade 
residências. Rua Tancredo Neves, bairro Jardim Bahia. 

#0  

Anexo II — Invadia d• água pluvial • retorno da afluentes para o interior )ara a  
dos Imóveis. Rua Tancredo Neves, bairro Jardim Bahia. 
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— Estado da Bahia — 

saúde, uma vez que o cidadão pode desenvolver, através de mero contato, 

quadros de doenças infecciosas, tais como: Leptospirose, Hepatite A e 

Febre Tifoide. Além disso, o funcionamento inadequado dos instrumentos 

de saneamento básico causam outros constrangimentos aos munícipes, 

como perda de bens materiais, ausência ou dificuldade de adultos às 

atividades laborais, crianças privadas de atividades de lazer, dentre 

outras. 

Considerando os fatos elucidados e objetivando sanar com os recorrentes 

constrangimentos vivenciados por estes munícipes, nestes termos, pede e 

espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 26 de julho de 2021 

Evanilda Gonç 
- Vere 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ATO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1063 /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 de Infraestrutura- Francisco Alves de Araújo, solicitando 

substituição de lâmpadas (em LED) queimadas ou quebradas na Rua Salvador, 

Bairro Chesf (por trás do bate papo). Considerando; 

Que esta solicitação é uma demanda dos moradores, que ao notarem o 

funcionamento inadequado do equipamento ficaram temerosos enquanto à 

segurança pessoal e dos seus imóveis, evidenciada em fotos anexadas. 

Salientando que a prestação do serviço de iluminação pública é essencial e 

componente do direito fundamental a uma vida digna de toda pessoa. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 15 de julho de 2021 
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