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CÂMARA MUNICIPAL DE PA O AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 463 / 2022. 

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 

que seja feito os reparos necessários nos poços artesianos que se encontram 

quebrados no Povoado Várzea. Considerando; 

Que os moradores do povoado acima mencionado, vêm sofrendo há 

meses com a falta de água dificultando a execução dos serviços básicos em seus 

domicílios, como higiene e consumo humano, o que pode provocar doenças. É 

necessária que seja realizada uma ação rápida do Poder Público para que tome 

as providências necessárias para amenizar essa falta d'água. É dever do poder 

público garantir melhorias na qualidade de vida da população, portanto requeiro 

que seja feita os reparos necessários nos poços artesianos, atendendo os 

anseios dessas comunidades. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Ses -es, em O de :rço de 2022. 

Evanilda G 	e iveira 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  464  / 2022. 

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 a melhoria 

na iluminção da quadra do Bairro Siriema 1. Considerando; 

Que a melhoria na iluminação da quadra irá atender os anseios dos 

moradores, pois esta é uma das poucas opções de lazer existentes. 

Considerando a importância que o esporte oferece para o desenvolvimento de 

crianças, adolescentes e jovens. O referido local necessita de uma melhoria na 

iluminação, para assim proporciona um local mais adequadas para a prática de 

atividades físicas e recreativas aos moradores, que passarão a contar com um 

espaço digno e apropriado para a convivência em comum. 

Esporte e lazer são direitos individuais e coletivos, garantidos 

constitucionalmente, incumbindo ao Poder Público propiciar condições materiais 

suficientes para a efetivação dessa garantia. 

Substanciada pelos fatos narrados pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 04 	rço de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF t SO 

— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 465 2022. 

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 2U, limo. Sr. 

Secretário de lnfraestrutura — Francisco Alves de Araújo, requeiro a 

requalificação da pavimentação asfáltica no cruzamento da Rua Recanto Feliz 

(beco do cuscuz) com a Rua São Francisco. Considerando; 

A dificuldade que os moradores têm enfrentado nas ruas tão esburacada, 

uma vez que se encontra em estado de má conservação, devido ao processo 

natural causado pelas chuvas, além de prejudicarem o trânsito dos veículos, 

oferecem riscos diários de acidentes a transeuntes e moradores locais. 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 04 : 	arço de 2022. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.466/ 2022. 

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 lixos localizada na Rua Cerejas, Bairro 

Centenário (no Polo Industrial). Considerando; 

Que a população da referida rua, clama por medidas administrativas 

municipais, no que concerne à limpeza da rua, que a bastante ":empo 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, evidenciado em imagens anexadas. 

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 Aegyptl, que é o vetor de diversas 

doenças, tais como dengue, Zike, Chikungunya e febre amarele. 

ATEST4 REG-MENTO PROT.N1 
EM 	/ 	 de 20 

(  

Sattip 	dmirii!t,rptiva, 



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. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFOrki.S0 
— Estado da Bahia — 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação 

Sala das Sessões, em 02 	rço de 2022 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 467/ 2022. 

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 Administração — Cleston Andrade Cavalcante, 

requeiro que seja tomada providência para a colocação de Placa Indicativa com 

a respectiva denominação nas Ruas do Bairro Siriema I. Considerando; 

Que nesse bairro onde as ruas não contêm identificação ,,om placas, 

dificultando a prestação de serviços dos correios. Essas mesmas dificuldades 

são sentidas pelos munícipes quando necessitam fornecer seus endereços em 

currículos, cadastros comerciais e bancários. Essa situação gera 

descontentamento dos moradores que por diversas vezes não recebem 

postagem ou mercadorias pelo motivo acima citado 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 02 	ço de 2022. 
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