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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1365 12021. 

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 

substituição de lâmpadas (em LED) queimadas ou quebradas na Avenida ACM 

(Próximo as casas de N°06 e 08), no Bairro 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 26 de outubro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1366 / 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 

Construção de lombadas (Quebra-molas) na Rua Manoel Severino, no Bairro 

Siriema II (Por trás do Motel Vilas). Considerando; 

A solicitação de moradores da Rua (acima mencionada) que seja 

implantado a colocação de quebra-molas nessa localidade com o intuito de 

reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos 

moradores daquela região. Muitas crianças e adolescentes transitam por essa 

localidade, correndo riscos sérios de atropelamento, devido o fluxo intenso de 

veículos com velocidade acima do permitido. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1367/ 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 Infraestrutura —Francisco Alves de Araújo, requeiro 

a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Siriema III. Considerando; 

Que é de suma importância a construção de uma quadra poliesportiva, 

pois os moradores do referido bairro não têm nenhuma área de lazer e esse será 

de grande beneficio para os moradores do bairro. Este benefício em muito 

contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos moradores desta 

comunidade proporcionando um incentivo á saúde, buscando a prevenção de 

doenças e hábitos saudáveis, além do incentivo a prática de esporte. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2021 
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— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.136812021. 

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 Administração — Cleston Andrade de Cavalcante requeiro 

informações referentes a linha de ônibus do transporte escolar municipal no 

Condomínio Minha Casa Minha Vida, no Bairro Tancredo Neves I (próximo a 

Delegacia) . Considerando, 

Diversos relatos dos munícipes, que manifestam profunda insatisfação 

enquanto à empresa prestadora de serviço, os quais relataram, inclusive, que 

diversos alunos estão impedidos de retornarem às escolas devido a ausência 

deste serviço. 

Ressalto ainda que o poder público tem como obrigação fiscalizar e 

cobrarás concessionárias de serviços responsáveis a qualidade em tudo aquilo 

que for ofertado aos cidadãos. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1369/ 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. 

Gerente Regional da Embasa- Zorobabel Paiva Nunes Filho, requeiro que 

seja tomado as providências quanto aos bueiros entupidos na Rua Califórnia, no 

Bairro Amaury Menezes-BNH. Considerando; 

Que os moradores da Rua Califórnia, Bairro Amaury Menezes — BNH, 

casas de números 11C, 12C,13C e 14C, relatam que vêm sofrendo alguns 

transtornos em relação a obra de esgotamento sanitário realizada na rua 

Califórnia que desde que foi concluída causa problemas às supracitadas 

moradias. Há de se ressaltar que antes da referida obra havia acúmulo de água 

nestas casas haja vista estarem localizadas numa parte mais baixa da rua, mas 

se dava somente à época de chuvas mais fortes que revertia somente água 

pluvial. 

Após a conclusão da obra em questão, quando a EMBASA efetivou 

ligações da rede de esgoto da rua Califórnia, o problema piorou, pois, além de 

reverter águas da chuva, reverte também água poluída de esgoto. O que antes 

só acontecia em épocas de chuvas muito fortes, após a obra passou a acontecer 

com qualquer chuva e, às vezes, até sem ela. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Essa situação vem trazendo além de dificuldades de locomoção- já que 

forma uma poça de água suja e parada em frente das casas- problemas de 

saúde, pois há o transbordamento dos bueiros e invasão destas águas poluídas 

de esgoto ao interior das residências trazendo muitos transtornos materiais, sem 

contar no dano maior à saúde. 

A EMBASA foi chamada a analisar a situação e enviou um engenheiro ao 

local que informou aos moradores que nada poderia fazer já que se tratava de 

uma questão estrutural da rede que antes foi construída pela prefeitura e que 

não estava suportando a vazão da água após a execução da obra em comento. 

Já a prefeitura informa que a competência para solução do problema é da 

EMBASA por ser a responsável pelo redimensionamento da rede de esgoto. 

Essa situação já dura mais de quatro anos e o ônus do crescimento da 

rede de esgoto e consequente transbordamento das águas é suportado pela 

parte mais vulnerável, os moradores. Nestes períodos de alagamentos 

decorrentes do volume de água, o desespero é tão grande que um morador (de 

idade) vai de bueiro em bueiro na rua tentar sozinho desobstruí-los. 

Vale ressaltar que o problema pode piorar ainda mais, uma vez que na 

rua Califórnia está em fase de construção um grande empreendimento 

imobiliário (um prédio de 18 andares), que poderá sobrecarregar ainda mais o 

sistema de esgotos trazendo ainda mais dificuldades a esses moradores. 

Diante do que foi exposto requeiro a tomada das providências necessárias 

para que a EMBASA e a prefeitura possam garantir um adequado saneamento 

básico através de serviços que proporcionem a infraestrutura necessária à 

solução das deficiências denunciadas e o redimensionamento da rede de 

esgotamento sanitário haja vista ser um problema social relevante que atinge 

direitos coletivos. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUECA:FONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1371/2021. 

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 Meio Ambiente - lvaldo Sales Nascimento Júnior, requeiro que 

seja feita limpeza e remoção de entulhos em terreno livre (na antiga pista de 

motocross) localizada entre a Avenida Ulisses Guimarães e a Rua Arthur de 

Brito, no Bairro Jardim Aeroporto. Considerando; 

Que esse terreno se encontra com acumulo de lixo e baronesas que estão 

sendo descartadas lá, se tornando um criadouro de insetos e animais 

peçonhentos (escorpiões, cobras, ratos e baratas) e do Aedes aegypti (mosquito 

do dengue), evidenciadas em imagens anexadas. Solicito que seja tomada 

providências no sentido de proceder à limpeza do terreno acima mencionado 

Substanciada pelos fatos narrados pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1372 /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 Meio Ambiente — lvaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando 

a limpeza de uma captação de água localizado na Rua São José, no Bairro 

Jardim Bahia. Considerando, 

Que a água captada neste ponto é fundamental para irrigar plantações, 

pastagens além de ser fonte de hidratação animal. A quantidade elevada de 

vegetações como baronesas (aguapé), taboas e diversos tipos de capim 

inviabilizam a captação por bomba (Anexo I), além de prejudicar a qualidade da 

água (Anexo II). 

É válido ressaltar ainda que há 70 (setenta) dias, conforme informações 

dos próprios moradores, os trabalhos de limpeza foram iniciados no local, 

entretanto, com apenas 02 (dois) dias de trabalho o maquinário teria apresentado 

problemas e desde então os trabalhos cessaram na região. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Anexo I — Quantidade elevada de vegetações na captação localizada na Rua 
São José, bairro Jardim Bahia. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Anexo II — Qualidade do corpo hídrico é afetada devido a grande presença de 
vegetação. Captação na Rua São José, bairro Jardim Bahia. 

Considerando os fatos elucidados e objetivando sanar os 

constrangimentos vivenciados por estes munícipes, nestes termos, pede e 

espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A, SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.1378/ 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 

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

Vicente e Rua Santo Amaro, localizada no Bairro Jardim Bahia. 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, já que nessa mesma localidade a alguns 

dias atrás ocorreu um assalto deixando a população com medo, 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 27 de outubro de 2021. 
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