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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1138/2021. 

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 a, Ilma. Sra. 

Secretária de Desenvolvimento Social — Cintia Rosena Santana de Deus, 

requeiro que seja instalado um curso profissionalizante de corte e costura no 

Povoado Rio do Sal. Considerando; 

Esse curso irá contribuir para uma melhor qualidade de vida das 

pessoas contempladas com esta capacitação. Nesse Povoado existem inúmeras 

moradoras donas de casa que gostaria de fazer um curso profissionalizante para 

ter uma renda extra no final do mês; 

Que se torna cada vez mais necessário a realização de projetos de 

formação e capacitação para o mercado de trabalho, em especial o público 

feminino de baixa renda que enfrenta desafios maiores ainda, considerando que 

responde pela criação dos filhos; 

Com os cursos gratuitos de profissionalização elas têm a chance de 

aprender uma profissão, se inserir no mercado de trabalho formal ou desenvolver 

atividades autônomas que favorecem o empreendedorismo e autonomia 

financeira. Salientando que a Pandemia afetou a geração de renda de muitas 

dessas Famílias, esse curso será de suma importancia para reestruturação 

dessas famílias. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Sala das Sessões, em 04 de agosto 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°. 1140 / 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 lnfraestrutura- Francisco Alves de Araújo, requeiro a 

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

no Centenário. 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 16 de agosto de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 



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

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1149/ 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 lnfraestrutura — Francisco Alves de Araújo, requeiro a 

requalificação da pavimentação asfáltica das ruas no Condomínio Minha Casa, 

Minha Vida, localizada na Av. Moxotó no Bairro Siriema IH (ao Lado do 

Condomínio Dei Rio). Considerando; 

A dificuldade que os moradores têm enfrentado nas ruas tão esburacada, 

uma vez que se encontra em estado de má conservação, devido ao processo 

natural causado pelas chuvas, além de prejudicarem o trânsito dos veículos, 

oferecem riscos diários de acidentes a transeuntes e moradores locais. Uma vez 

realizada essa obra de infraestrutura, serão beneficiados todos que por ali 

transitam. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 05 de agosto de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF d NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1151 	/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, requeiro a 

regularização da via e construção de um novo redutor de velocidade na Rua São 

Pedro, Bairro Centro. Considerando; 

Que a regularização da via e a construção de um novo redutor, tratandose 

de uma rua de fluxo de veículos motorizados, desta forma moradores das 

proximidades pedem a reforma desses redutores de velocidade nesta área, 

minimizando o atual problema e trazendo dessa forma uma maior segurança aos 

frequentadores do local referido. De tal maneira que fique locado ao centro do 

comprimento da via, de modo que seja garantido segurança aos moradores, mas 

também a fluidez do trânsito. Imagens anexadas abaixo. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 4 NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1152 / 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, requeiro a 

pavimentação em pedra rústica e/ou asfalto para o Povoado Lagoa Grande . 

Considerando; 

A dificuldade que os moradores tem enfrentado nas ruas do Povoado 

acima mencionado ,uma vez que se encontra em estado de má conservação, 

devido ao processo natural causado pelas chuvas, além de prejudicarem o 

trânsito dos veículos, oferecem riscos diários de acidentes a transeuntes e 

moradores locais, evidenciada imagem anexada . Uma vez realizada essa obra 

de infraestrutura, serão beneficiados todos que por ali transitam. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFI NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1153 	/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, requeiro a condução de "Caminhões Limpa Fossa" para 

realizarem o esgotamento das fossas sépticas nos Povoados Malhada Grande e Lagoa 

da Pedra. 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 11 de agosto de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO IONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1154 	/ 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, requeiro a extensão 

da rede de energia elétrica e a instalação de novos postes com pontos de luz no 

Povoado Lagoa Grande. Considerando; 

Trata-se de reinvindicação corriqueira da comunidade que relata 

constrangimentos diários devido ao não atendimento da mesma. É válido 

ressaltar que esses trechos possuem relativa movimentação no período noturno 

com a passagem de pedestres, transporte escolar e de famílias que usam do 

itinerário coletivo, evidenciada em imagem anexada; 

A extensão da rede elétrica irá beneficiar toda a comunidade, uma vez que 

abarcará residências que ainda não dispõem desse imprescindível recurso 

público. Em paralelo com a instalação de novos pontos de iluminação, será 

ofertado mais segurança, conforto e comodidade aos moradores e demais 

munícipes que necessitem trafegar por esta região, sendo assim, impactará 

positivamente na qualidade de vida e segurança local. 

No sentido de proporcionar mais conforto, segurança e tranquilidade a 

todos que residem e transitam nesses espaços, nestes termos, pede e espera 

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

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021 
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