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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 617  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 Meio Ambiente — Ivaldo Sales Nascimento Júnior, requeiro 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. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 620 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 Municipal de Infraestrutura-Francisco Alves de Araujo, 

requeiro a construção de uma lombada (quebra molas) na Rua Dr° Manoel Barros 

de Freitas, no Bairro Centro. Considerando; 

Que os moradores locais reivindicam este serviço, pois diariamente 

presenciam veículos excedendo o limite de velocidade nesta via. Saliento ainda, 

que através de visita, foi possível observar muitas crianças nesta rua, tornando a 

demanda mais urgente. 

Esta obra de infraestrutura será imprescindível para reduzir os riscos de 

acidente no local devido à imprudência dos condutores de veículos. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões em 29 de março de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 6212022. 

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 troca das 

lâmpadas queimadas na Praça Leocádio Gomes (entre a Av. ACM e Rua 

Realeza) próximo a Padaria Popular, no Bairro Centenário. Considerando; 

Que a escassez de iluminação pública naquela localidade está colocando 

em risco a segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando 

ocorrências de roubo, furtos, entre outros. Para minimizar o sentimento de 

insegurança, necessário se faz que seja feita a troca das lâmpadas queimadas 

dos postes nessa localidade, evidenciado em imagem anexada. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 
aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A IJSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 622 / 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 na Rua Doutor Manoel Barros de Freitas (centro) que 

ainda não possui a sua identificação. Considerando; 

Que essa rua está sem a devida placa indicativa, conforme mclamações 

de moradores locais, os quais solicitam tal providência devido ao transtorno com 

os correios, transportadoras e demais meios de entrega de produtos, 

mercadorias e afins. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 623 /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 Infraestrutura— Francisco Alves de Araújo, requeiro a 

regularização e Instalação de redutores de velocidade (lombada) ;:o longo da 

Rua Alto Novo, Bairro BTN 3. Considerando; 

Que Conforme relato dos moradores desta localidade, diariamente, 

veículos trafegam em alta velocidade, expondo transeuntes (principalmente 

idosos e crianças) a riscos de acidentes iminentes. 

Ademais, a via apresenta desconformidades em seu nivelamento, 

fazendo com que alguns motoristas realizem manobras temerárias durante o 

tráfego, evidenciada em imagens anexadas. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 2022. 
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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°. 626 / 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 tomada providência para a recolocação da Placa de sinalização caída 

na Rua Rio Branco , Bairro Jardim Bahia( Próximo ao Condomínio Encontro das 

Águas). Considerando; 

Que essa placa de sinalização se encontra com problema de fixação, 

evidenciada em imagem anexada, conforme reclamações de moradores locais, 

os quais solicitam tal providência devido aos transtornos que vem causando a 

população por ser um local com bastante movimentação de veículos. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 30 de março de 2022. 

Evanil a Go çalve de 	eira 
-Ve ado 

- 

IATEST 	RECE IMBUO PROT.Ne  

EM 	
de 20 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 668 / 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 Infraestrutura— Francisco Alves de Araújo, requeiro 

a substituição de lâmpadas (em LED) queimadas ou quebradas, na Rua Boa 

Esperança , Bairro BTN I. Considerando; 

Que esse respectivo lugar vêm sofrendo com a falta de iluminação pública, 

deixando os moradores preocupados com altos índices de assalto na cidade, 

evidenciada em imagem anexada. O objetivo é atender a reivindicações de 

moradores da referida localidade e ainda melhorar o acesso às adjacentes. 

Saliento que a iluminação pública é um serviço básico e indispensável para 

atender às mínimas necessidades, garantindo tranquilidade e segurança à 

população. É evidente que providências urgentes precisam ser adotadas, para 

sanar os sérios inconvenientes causados à população devido a iluminação 

precária e ineficiente do local supracitado 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões em 07 de abril de 2022. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 669 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 Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, requeiro 

esclarecimentos sobre a execução da obra na lagoa antes do cemitério, 

conhecida popularmente como "Baixada", no Bairro Senhor do Bonfim. 

Considerando; 

Os relatos dos munícipes, que informaram que a obra iniciou com a 

limpeza do lago, fixação da placa - com valores de investimento e prazo de 

entrega (conforme Anexos I, II, III a seguir). 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
-Estado da Bahia — 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

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).. 

Deste já agradeço os esclarecimentos, nestes termos, pede e espera 

aprovação. 

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2022. 

Evanilda Go alve de Oliveira 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. A71  12022. 

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 Infraestrutyra— Francisco Alves de Araújo, requeiro 

a instalação de bancos e a manutenção do parque infantil (playground), no 

Condomínio Minha Casa Minha Vida, localizado na Rua Rio Solimões, por trás 

da Delegacia Territorial de Paulo Afonso, Bairro BTN I. Considerando; 

Que o referido logradouro deveria ser o ponto principal de lazer e cultura 

dessa localidade, os moradores solicitam a execução de melhorias, tais como 

arborização, plantio de grama, iluminação pública, colocação de novos bancos, 

evidenciado em imagens anexadas. É interessante que seja feito uma 

programação de manutenção preventiva e corretiva, a fim de manter com maior 

zelo o bem público, e continuar oferecendo opções de lazer com qualidade e 

segurança à população. É evidente que providências urgentes precisam ser 

adotadas, para sanar os sérios inconvenientes causados à população devido a 

iluminação precária e ineficiente do local supracitado 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões em 07 de abril de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 
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