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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1218/ 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 - Naldo Sales Nascimento Júnior, 

requeiro a imediata instalação da rede de esgoto e saneamento básico, 

localizado na Rua José Reinaldo de Souza, no Bairro Barroca. Considerando; 

Que é um clamor frequente dos munícipes desta localidade, que 

continuam tendo o seu direito, garantido pela Constituição Federal e instituído 

pela Lei n° 11444/2007, negligenciados; 

Destaco ainda que, conforme relato dos moradores, recentemente 

foram realizadas obras de infraestrutura referente ao calçamento e 

pavimentação desta localidade, ignorando melhorias e necessidades primordiais 

referentes ao sistema de saneamento básico. 

Sabe-se que a plena oferta de saneamento básico à comunidade contribui 
e Impact', positivamente na saúde, na educação, no melo ambiente e na 

economia. Desta forma, convicta que o principal interessado em atender e 

garantir os direitos do cidadão deve ser o Poder Executivo, e contribuindo nas 

melhorias dos serviços prestados pelo município, requeiro e peço aprovação. 

Sala das Sessões, em 01 de setembro 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°.1220/ 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 

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

III, Bairro Perpétuo Socorro. 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 foto anexada; 

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 01 de setembro de 2021. 
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