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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 681 / 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 Agricultura —Jandirson Campos Torres, solicitando 

que orientem a equipe de abastecimento por "carros pipas" do Povoado Lagoa 

Grande que realize a captação de água na Baixa Funda. Considerando, 

Diversos pedidos da comunidade do Povoado Lagoa Grande, a qual 

relatou estar sendo abastecida com água salobra. Sabe-se que o consumo desta 

não é recomendado, pois pode apresentar elevado nível de contaminação 

biológica e causar sérios danos à saúde. 

Aborrecidos com a má qualidade da água distribuída na comunidade, 

algumas famílias estão comprometendo a renda para obter água apropriada ao 

consumo. 

Diante dos fatos apresentados, solicito que orientem as equipes que 

realizam o abastecimento por "carros pipas" do Povoado Lagoa Grande a 

realizarem a captação de água na Baixa Funda, que dispõe de água de melhor 

qualidade, conforme informado pelos próprios moradores. Diferentemente da 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

situação atual, onde a captação está sendo realizada no Povoado Bairro 

Vermelho que, apesar de ser mais próximo, apresenta água salobra, o que tem 

provocado a insatisfação e o constrangimento dos munícipes que necessitam 

deste serviço. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 08 de abril de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 

— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 691/ 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 Meio Ambiente —Ivaldo Sales Nascimento Júnior, 

requeiro informações referentes a construção e revitalização do Lago Aurora-

Praça Valter José da Silva e no Parque Balneário Aberlado Wanderley. 

Com os cordiais cumprimentos, a Vereadora Evanilda Gonçalves de 

Oliveira, vem através deste, solicitar informações referentes ao estudo de análise 

e monitoramento dos impactos ambientais causados pela obra do Lago da 

Aurora e do Parque Balneário Abelardo Wanderley. 

Nesse sentido solicitamos à Secretaria que apresente: 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) elaborados para a construção 
e revitalização do Lago Aurora e do Parque Balneário 
Abelardo Wanderley. 
O resultado da coleta de água do lago para análise, 
realizado pela pela Empresa Baiana de Água e 
Saneamento (EM BASA), em meados de março de 2021. 
O projeto de tratamento por biorremediação, divulgado 
pela SEMA e SETIC, apontado-se o problema, a causa e 
a solução. 
4.0 Poder Público está promovendo alguma ação para 
despoluir o lago? 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Destaco que está sendo despejado no Lago líquido - característico de 

esgoto - que apresenta odor forte e fétido, geração de espuma, além da 

coloração escura e invasão de diversas vegetações aquáticas (Eichomia 

crassipes — conhecidas popularmente como baronesas). A solicitação atende 

aos anseios da população civil, que teme a transmissão de doenças e grave 

poluição hídrica. 

Diante do exposto, conto com a apresentação das informações 

solicitadas. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2022. 
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