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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 1 NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.1404/ 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 ao Ilmo. Sr. 

Secretário de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo e ao Ilmo. Sr. 

Secretário Municipal de Meio Ambiente — Ivaldo Sales Nascimento Júnior, 

requeiro esclarecimentos sobre a execução da obra parada e providências na 

remoção de lixos no Espaço cultural Raso da Catarina, localizado na Avenida 

Landulfo Alves. Considerando; 

Que a população, clama por medidas administrativas municipais, no que 

concerne á 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. 
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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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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. 

Tal preocupação justifica-se por que, através de visitas in loco, 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).. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 09 de novembro de 2021. 

Evanilda Go çalve de s iveira 
-Ve 	a- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 140512021. 

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 que seja 

providenciado a continuação da pavimentação asfáltica da rua Adauto Floriano 

dos Santos, Bairro Siriema I. Considerando; 

A dificuldade que os moradores têm enfrentado nas ruas, que afeta a 

qualidade de vida de parte dos moradores, principalmente daqueles que residem 

nas ruas desprovidas de calçamento. Além da poeira, os moradores são vítimas 

da falta de infraestrutura para o tráfego de automóveis e transeuntes, 

evidenciada em imagens anexadas. Por isso reforço a necessidade da 

continuação da pavimentação asfáltica na rua acima mencionada. Uma vez 

realizada essa obra de infraestrutura, serão beneficiados todos que por ali 

transitam. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2021. 

-Vead 
Evanil a Go çalve de 	eira 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 
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