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VOTOS CONTRA — 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1295/ 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, ações buscando 

soluções para a causa animal em Paulo Afonso/BA, como: 

criação de departamento de Proteção Animal; 

fornecimento de medicamentos de uso veterinário para a castração de 

animais abandonados acolhidos ou em situação de rua; 

execução de campanhas de adoção de animais; 

campanha de conscientização da causa animal nas escolas 

municipais. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2021. 
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APROVADO (A)NA SESSÃO N°  020 1-1  

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1303/ 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 quadra do 

Povoado Sítio do Lúcio. 

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 pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 1 NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No.1305 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 

substituição de lâmpadas (em LED) queimadas ou quebradas na quadra do 

Povoado Tigre. 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. O pedido é pertinente visto que está 

impedindo que crianças/adolescentes utilizem a quadra no período noturno para 

se divertir e praticar esportes. 

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 pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2021. 
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