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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.1420 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 Saúde — Adonel Gomes de Sá Júnior, um estudo
para viabilizar a utilização de um "Carro da vacina" para aplicar doses do
imunizante contra a COVID-19, percorrendo os diversos bairros do nosso
município. Considerando;
Atingir um número ainda maior de munícipes imunizados, atendendo,
sobretudo aqueles que por motivos diversos, não puderam comparecer aos
pontos de vacinação.° veículo deve ser uma ambulância, composta por
profissionais de saúde, que emitirá anúncios sonoros e aviso prévio do público
a ser atendido por este serviço.
Objetivando contribuir com os serviços de saúde disponibilizados em
nosso município, nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N0.1421/ 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 Infraestrutura - Francisco Alves de Araújo, requeiro
substituição de lâmpadas (em LED) queimadas ou quebradas na Rua do Ouvidor
próximo à casa de N°16 e da Justiça Federal no Bairro Chesf. 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 16 de Novembro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
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AFROVADO(A)NASESSÃON' 2:2

It 9

rat_wayos oapcuitriiiimp
VOTOS CONTRA
ESA DA C.M./PA

—

ta"

.1111e11~.
PRE TE

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N0.1422/ 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 Junior,
requeiro providências quanto ao esgoto, que se encontra a céu aberto, localizado
na Rua Caruaru, Bairro Cleriston Andrade. Considerando;
Que o esgoto que sai das residências escorre a céu aberto, acumulando grande
número de insetos e exalando mau cheiro, evidenciada em imagem anexada.
Podendo se tornar um criadouro de insetos e animais peçonhentos (escorpiões,
cobras, ratos e baratas) e do Aedes Aegypti (mosquito do dengue). Esse
transtorno vem sendo recorrente prejudicando assim os moradores. Para sanar o
risco á saúde da população moradora desta região, uma medida de saneamento
básico faz-se urgente e necessária.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança aos
munícipes, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 16 de Novembro 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°.1424 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 localizada na Rua
Recife, Bairro General Dutra (Próximo a Pizzaria BellaMassa).Considerando;
Que esse terreno se encontra com acumulo de lixo, podendo se tornar 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 á limpeza do
terreno acima mencionado
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2021.

Evanil Go çalve de
-Ve ad
--------RECEBIMENTO PROTN°
\ATESTO O___
ji---de 202,/,_
EM
1st iva

eira

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1444/2021.
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
condução de "Caminhões Limpa Fossa" para realizarem o esgotamento das
fossas sépticas no Povoado Várzea. Considerando;
Que essa demanda surge após o clamor dos munícipes, que alegaram
existir em suas residências, fossas com a sua capacidade máxima de
armazenamento atingida. Saliento que isso é um direito do ser humano ao
saneamento básico, sendo um direito fundamental individual e da coletividade,
além de serviço público essencial, previsto em Constituição.
Esse serviço deverá ser realizado preventivamente, com elaboração de
cronogramas, com datas preestabelecidas, para que a limpeza das unidades
seja efetiva de forma organizada e contínua, garantindo a vida útil do sistema de
tratamento.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança aos
munícipes, pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1447/ 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 — lvaldo Sales Nascimento Júnior,
requeiro a limpeza e remoção de resíduos e vegetação descartados
irregularmente, na Rua California, Bairro Amaury Menezes-BNH. Considerando;
Que a população da referida rua, clama por medidas administrativas
municipais, no que concerne á limpeza da rua, que a bastante tempo essa
limpeza não vem acontecendo. Uma vez que a vasta quantidade de resíduos
favorece a proliferação de animais peçonhentos que, invariavelmente, ameaçam
a segurança e a saúde dos moradores
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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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
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.
Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 22 de ovembro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 1 SO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1449/ 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 Praça da
Justiça Federal, localizada na rua do ouvidor, Bairro Chesf. 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 22 de novembro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1454 / 2021.

A Vereadora que o presente subscreve, vem na forma regimental requerer a
Vossa Excelência, que sejam otimizados os meios necessários que garantam a
criação de uma Comissão Temporária para tratar o desenvolvimento do turismo
no município de Paulo Afonso

A presente propositura está embasada no Art.39 do Regimento Interno desta
Colenda Casa, onde menciona que:

"As comissões Temporárias serão constituídas por
deliberação da Câmara para casos que se tornarem
necessárias, por proposta da Mesa, de qualquer
Comissão Permanente ou a requerimento de um
Vereador".

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —
JUSTIFICATIVA
O município de Paulo Afonso está localizado em uma área muito
privilegiada, com uma região linda por natureza com belíssimas paisagens,
entretanto, seu potencial turístico somente será viabilizado por meio do incentivo
das parcerias público-privadas para exploração sustentável das suas riquezas
naturais e exuberantes, o que poderá gerar emprego e renda, fundamentais para
o nosso desenvolvimento econômico.
Além disso, Paulo Afonso deve ser o protagonista e indutor de
desenvolvimento do turismo regional. Até por que, segundo novas diretrizes do
Ministério do Turismo, os municípios terão que pertencer a uma Instância de
Govemança Regional (IGR), e as políticas públicas para o setor terão como foco
a regionalização do turismo.
Muitos ainda não conhecem nossos atrativos turísticos, portanto, ampliar o
turismo é fundamental neste momento.
A promoção do Ecoturismo, Esportes de Aventuras e a realização de
eventos, contribuirá para utilização sustentável de nosso patrimônio natural e
cultural, incentivando sua conservação e buscando a formação de uma
consciência ambientalista, além de atrair milhares de competidores para nossa
cidade, gerando emprego e renda a nossa população.
Porém, há a necessidade de alterar e regulamentar a legislação municipal,
além de criar novas diretrizes para que a exploração do turismo ocorra de forma
sustentável.
A Câmara Municipal, no protagonismo que lhe é peculiar, será o local de
discussão de propostas para o desenvolvimento turístico de nosso município e
a participação de Vereadores torna-se fundamental para que todo esse processo
se viabilize.

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
ESTADO DA BANIA
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
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A Vereadora que o presente subscreve, vem na forma regi
Excelência, que sejam otimizados os meios necessários que garantam a criação de
uma Comissão Temporária para tratar o desenvolvimento do turismo no município de
Paulo Afonso
A presente propositura está embasada no Art.39 do Regimento Interno desta Colenda
Casa, onde menciona que:

"As comissões Temporárias serão constituídas por
deliberação da Câmara para casos que se tomarem
necessárias, por proposta da Mesa, de qualquer Comissão
Permanente ou a requerimento de um Vereador".

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2021.
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CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
ESTADO DA BANIA
JUSTIFICATIVA

O município de Paulo Afonso está localizado em uma área muito privilegiada,
com uma região linda por natureza com belíssimas paisagens, entretanto, seu
potencial turístico somente será viabilizado por meio do incentivo das parcerias
público-privadas para exploração sustentável das suas riquezas naturais e
exuberantes, o que poderá gerar emprego e renda, fundamentais para o nosso
desenvolvimento econômico.
Além disso, Paulo Afonso deve ser o protagonista e indutor de desenvolvimento
do turismo regional. Até por que, segundo novas diretrizes do Ministério do Turismo,
os municípios terão que pertencer a uma Instância de Governança Regional (IGR), e
as políticas públicas para o setor terão como foco a regionalização do turismo.
Muitos ainda não conhecem nossos atrativos turísticos, portanto, ampliar o
turismo é fundamental neste momento.
A promoção do Ecoturismo, Esportes de Aventuras e a realização de eventos,
contribuirá para utilização sustentável de nosso patrimônio natural e cultural,
incentivando sua conservação e buscando a formação de uma consciência
ambientalista, além de atrair milhares de competidores para nossa cidade, gerando
emprego e renda a nossa população.
Porém, há a necessidade de alterar e regulamentar a legislação municipal, além
de criar novas diretrizes para que a exploração do turismo ocorra de forma
sustentável.
A Câmara Municipal, no protagonismo que lhe é peculiar, será o local de
discussão de propostas para o desenvolvimento turístico de nosso município e a
participação de Vereadores torna-se fundamental para que todo esse processo se
viabilize.

