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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A • NSO
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1247/ 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 Exmo. Sr.
Comandante — Ten Cel PM Gabriel Manuel da Silva Neto, requeiro ações para
viabilizar a instalação de um posto policial, no Povoado Juá, neste Município.
Considerando,

A falta de segurança e a constante ação de vândalos, conforme relato dos
munícipes, que vivenciam de perto as consequências da ausência de uma
unidade de segurança local.
Dessa forma, se faz necessária a implantação de um posto policial no
Povoado Juá, com a permanência mínima de 02 (dois) policiais, buscando
garantir o bem-estar da comunidade. Sendo assim, a implantação de um posto
policial no referido território ofertará mais tranquilidade e segurança à
comunidade.
Na busca incessante de representar a população em suas necessidades,
junto ao Poder Executivo e buscando formas eficazes de saná-las,
proporcionando melhorias à qualidade de vida da população, nestes termos,
pede e espera aprovação.
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.1248/ 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. O Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus e ao Ilmo. Sr.
Secretário de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, requeiro
esclarecimentos sobre a execução da obra parada no antigo módulo policial,
localizado no Bairro do BTN II. Considerando;

Os relatos dos munícipes, que informaram que a obra iniciou antes das
eleições, não contém nenhuma placa informando o prazo de sua entrega
(conforme Anexos a seguir).

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. N°
EM ]57

de 20 (9-k

O •-2

I-

••

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

Ressalto que situações como essa são um prejuízo para a sociedade
que é privada do uso do logradouro público em razão da sua não conclusão e
disponibilização à população.
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).

Desde já agradeço os esclarecimentos, nestes termos, pede e espera
aprovação.
Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2021.
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.1249

/

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 da boca de lobo e entorno, no Povoado Xangô. Considerando;
Que esta solicitação é uma demanda dos moradores. A limpeza e a
manutenção satisfatória das bocas de lobo existentes no município - permitindo
que elas cumpram sua função precípua de escoar sem entraves os líquidos
apropriados que lhes são lançados, apesar da ação deletéria e deseducada de
alguns moradores, os quais insistem nelas jogar detritos sólidos (garrafas
plásticas vazias de refrigerante, latinhas vazias de cerveja e de refrigerante e
galhos de árvore, entre tantos outros); evidenciada em imagens anexadas.
É de extrema importância que seja feito essa limpeza na boca de lobo, e
em todo o seu entorno, no povoado acima mencionado, já que o mesmo está
causando transtornos para a população, principalmente em períodos chuvosos.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2021.
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO No, 1250/ 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 Agricultura e Aquicultura - Jandirson Campos
Torres, requeiro o abastecimento de água por carro pipa, no Povoado Xangô.
Considerando;
Que esta solicitação é uma demanda dos moradores, que se encontram
com o abastecimento de água potável. Foi informado que a algum tempo não foi
enviado um carro pipa para este povoado, dificultando a vida dos cidadãos
fazendo assim com que os moradores necessitem fazer a compra de água para
atender o seu consumo de maior necessidade, já que a água é um bem essencial
de extrema necessidade na rotina de todos.
O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano
essencial, conforme declarado pela Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU) em 2016. A decisão espelha a preocupação com a
situação de quase 900 milhões de pessoas em todo o mundo sem acesso a
fontes de água limpa.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 13
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— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1251 /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 Araújo, requeiro
a instalação de uma academia ao ar livre, no Povoado Campos Novos.
Considerando;
Que é uma solicitação dos moradores deste povoado. Sabe que as
atividades físicas nas academias trazem diversos benefícios à saúde de seus
usuários favorecendo o trabalho cardiovascular, a coordenação motora, a
melhora do tônus muscular, das articulações e o equilíbrio, que são capacidades
motoras importantes, principalmente para os indivíduos da terceira idade, que é
o público que mais frequenta as academias ao ar livre e que vem cada vez mais
buscando seu espaço nesses locais. No povoado não existe nenhum local
apropriado para as praticarem atividades em seus momentos de lazer, podendo
assim se acidentar em outros locais inapropriados para as mesmas atividades.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 13
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO
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Exmo. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo
Afonso
REQUERIMENTO N°. 1252 /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 Araújo, requeiro
a construção de uma Praça com Playground, no Povoado Campos Novos.
Considerando;
Que é uma solicitação dos moradores deste povoado, que em momentos
de recreação das crianças elas não possuem um local apropriado e seguro para
brincar. É de extrema importância a construção de uma praça urbanizada, com
a instalação de um playground para os moradores deste povoado acima
mencionado.Os moradores anseiam por um local de lazer, e que além dessa
praça proporcionar espaço de recreação e convivência para as familias, as
praças também garantem mais segurança e valorização. Substanciada pelos
fatos narrados, e buscando externar maior segurança aos munícipes, pede e
espera aprovação.
Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2021.
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