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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENïn hici. 750 / 2022. 

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excplência 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 

intervenções para melhoria no campo, localizado na Rua Rio Solimões, por trás 

da Delegacia Territorial de Paulo Afonso 18a COORPIN, no Bairro BTN I, tais 

como: realocação das traves e nivelamento do terreno. Considerando, 

A demanda dos cidadãos daquela região, em especial, os que praticam 

atividades esportivas no local indicado, que alegam dificuldades para 

desempenharem as atividades e desfrutarem desse momento de lazer, devido 

às condições do local. 

Uma das traves está fixada mui.) próxima da via (conforme o Anexo I), 

colocando em risco tanto aqueles quc praticam as atividades físicas quanto os 

que desejam acompanhar in /oco as paridas. 

Diante da disponibilidade de espaço no terreno (anexo II), os munícipes 

solicitam a realocação dessas traves e o consequente nivelamento do terreno 

na extremidade oposta, para que assim sejam mantidas as dimensões originais 

do campo. Desta forma será possível que a comunidade usufrua deste espaço 

sem expor-se a qualquer risco. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Anexo 1— Vista lateral da In 	ireves do campo, é possível 
notar facilmente a proximidada com a via. 

Anexo II — Extremidade oposta db campo nota-se a disponibilidade 
de espaço para a readetaiação dE mesmo. 

Nestes termos, pede e espenr......7-ovação. 

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 754 / 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 

providências na revitalização do campo de futebol no Povoado Baixa da Onça. 

Considerando; 

Que essa solicitação é uma demanda da população, onde pedem que seja 

realizada a recuperação do campo de futebol, começando pela revitalização do 

gramado e manutenção/troca das traves, evidenciado em imagens anexadas. O 

campo de futebol é uma forma de incentivar a prática de esportes aos moradores, 

permitindo que eles ocupem sua mente esportivamente. Com  essa revitalização 

do campo, ele voltará a ser um bem comum dos munícipes e poderá ser usado 

para práticas de esportes amistosos, ou até mesmo competições entre os 

moradores da região. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 



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°. 760 / 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 

a substituição de lâmpadas (em LED) queimadas ou quebradas, na Av. da 

Maçonaria, entre a Casa do Feirante até o Colégio Monteiro Lobato. 

Considerando; 

Que esses respectivos lugares vêm sofrendo com a falta de iluminação 

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

cidade, evidenciada em imagens anexadas. 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, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 11 de maio 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°. 761 / 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 Junior, 

requeiro providências quanto ao esgoto, que se encontra a céu aberto, localizado 

na Rua Caruaru, Bairro Cleriston Andrade(por trás da Pousada Tropical). 

Considerando; 

Que o esgoto que sai das residências escorre a céu aberto, acumulando grande 

número de insetos e exalando mau cheiro, evidenciada em imagens anexadas. 

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 à 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 11 de maio de 2022 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 763 / 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 Articulação Administrativa, Financeira e Contábil—

Joel de Jesus Lima Souza, requeiro informações referentes às contribuições 

previdenciárias dos servidores municipais de Paulo Afonso/BA, recolhidas pela 

Prefeitura e repassadas ao INSS. Considerando; 

Que em Nota em Nota, a Prefeitura aduz ter reduzido o valor do repasse 

das contribuições previdenciárias exclusivamente patronais ao INSS. Venho 

através deste, solicitar informações referentes ao Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP). 

Nesse sentido solicito à Secretaria que apresente: 

1. Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (SEFIP), analítico, 

detalhado, referente as competências de 2021 e 2022. 

Destaco que o SEFIP é destinado a todas as pessoas físicas, jurídicas 

e contribuintes equiparados a empresa, sujeitos ao recolhimento do FGTS, e é 

responsável por consolidar os dados cadastrais e financeiros dos contribuintes 

e trabalhadores para repassar ao FGTS e à Previdência Social. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

A solicitação atende aos anseios dos servidores municipais, que temem, 

futuramente, prejuízo irreparável no cálculo da aposentadoria. 

Diante do exposto, conto com a apresentação da documentação 

solicitada, no prazo de 10 (dez) dias. 

Nestes termos pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2022. 
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