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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 

— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 793 / 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 Presidente C iliveira Brito 

(esquina com a Rua Dom Avelar Brandão Vilela), no Bairro vila Nobre. 

Considerando; 

Que a população da referida rua, clama por medidas administrativas 

municipais, no que concerne à 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, 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 Aegypti, que é o vetor ue 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. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 2 	o de 2022. 
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