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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1168 /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 Administração - Cleston Andrade Cavalcante, solicitando 

cópias dos contratos vigentes realizados entre o "Grupo Atlântico" e a Prefeitura 

Municipal de Paulo Afonso, referentes ao serviço de prestação de transporte 

público no Município. Considerando; 

Que a contratação de empresas para a realização dos serviços deve ser 

feita de maneira criteriosa e os cronogramas de trabalho devem contemplar toda 

a população, de modo que os serviços sejam realizados em prazos aceitáveis e 

a população não sofra quaisquer tipos de transtornos; 

Que se faz necessária a tomada de informações de modo que a Câmara e 

a população tenham conhecimento dos termos em que os serviços foram 

contratados, permitindo que a fiscalização seja efetivamente exercida. 

Substanciada pelos fatos narrados, buscando externar maior segurança, 

fiscalizar e garantir os direitos dos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A r SNSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°, 1178 / 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 Júnior, 

requeiro a limpeza e remoção de resíduos e vegetação descartados 

irregularmente, na Rua João Pereira Elias, Bairro Barroca.Considerando; 

Que a população da referida rua, clama por medidas administrativas 

municipais, no que concerne à limpeza do local. Uma vez que a vasta quantidade 

de resíduos e vegetação favorece a proliferação de animais peçonhentos que, 

invariavelmente, ameaçam a segurança e a saúde dos moradores. Evidenciada 

em imagens anexadas. 
Considerando que ambientes como estes, repletos de lixo e matéria 

orgânica, com a ausência de serviços de limpeza adequados tornam-se 

propícios também para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, que é o vetor 

de diversas doenças, tais como dengue, zika, chikungunYa e febre amarela. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Compreendendo que a conservação do ambiente urbano é serviço 

essencial à população e está diretamente ligado à saúde pública e ambiental, 

torna-se basilar que além da realização de limpezas nestes ambientes, sejam 

adotadas medidas preventivas, que impeçam novos descartes inadequados 

nesta localidade. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 26 de a osto de 2021. 

Evanilda Gon lves e Oliveira 
-Verea a- 



APROVADO (A) NA SESSÃO N°  203.7  
DEZLI/29_1â_POR1b-ninerri  Irmo 

VOTOS CONTRA 	  

MESA DA C. M.IPA. 09 /  091 24  

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.1179/ 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 

esclarecimentos sobre a execução da obra na lagoa antes do cemitério, 

conhecida popularmente como "Baixada", no Bairro Senhor do Bonfim. 

Considerando; 

Os relatos dos munícipes, que informaram que a obra iniciou com a 

limpeza do lago, fixação da placa - com valores de investimento e prazo de 

entrega (conforme Anexos I, II, III a seguir). 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Tal preocupação justifica-se por que, através de visitas in /oco, pode-se 

verificar que há depredação do espaço público além do depósito irregular de lixo 

e materiais de construção civil. Sendo assim, pede-se: 

Qual a previsão de entrega desta obra? 

Qual a porcentagem referente ao andamento da obra? 

Em qual fase se encontram essas construções? (detalhar sobre a 

localidade). 

Deste já agradeço os esclarecimentos, nestes termos, pede e espera 

aprovação 

Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2021 

Evanilda Go çalve de iveira 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 1 NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1180/ 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, 

requeiro providências quanto ao esgoto, que se encontra a céu aberto, localizado 

na Rua Dom Avelar Brandão Vilela, Bairro Vila Nobre. 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 26 de agosto 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 — 
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Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2021. 

Evanilda Gon 
-Verea 

e Oliveira 
ra- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A INSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1185 / 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. Presidente desta Casa Legislativa, Pedro Macário Neto, para 

que promova a designação de data para realização de uma Audiência Pública, 

a fim de se discutir políticas públicas que promovam a segurança dos munícipes 

e para exposição e debate da crescente violência que assola o Município de 

Paulo Afonso - BA, nas zonas urbana e rural, nos últimos meses, a fim de se 

fazer um levantamento da situação em que se encontra o Município, no que diz 

respeito à segurança pública, para que, com isso, sejam tomadas as medidas 

necessárias por parte desses representantes do povo para com o problema. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

JUSTIFICATIVA 

Preocupada com o estado de tensão social na área de segurança pública 

de Paulo Afonso - BA, por conta de roubos, assaltos à mão armada e homicídios 

na nossa cidade, esta Vereadora apresenta o presente Requerimento, para que, 

com sua aprovação, se possa proporcionar a realização de um momento de 

debate da situação da segurança pública em nosso município. 

Devido às últimas ocorrências em Paulo Afonso - BA quanto à segurança 

pública, em que se registraram assaltos e roubos seguidos de morte, se faz 

necessária uma atenção especial em buscar parceria entre os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, com a participação de outros setores ligados 

à área da segurança pública, no Município e na região 

Garantir a segurança da população é obrigação do Poder Público. 

Sendo assim, visando ao bem-estar dos munícipes, conto com Vossa 

Excelência, com a aprovação do Plenário, o atendimento ao disposto neste 

Requerimento. 

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2021 

Evanilda Gon' -[yes e Oliveira 
-Verea a- 
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