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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 1 NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 809 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 Municipal — Francisco Alves de Araujo, 

solicitando a requalificação das obras estruturantes de drenagem das águas 

pluviais no Bairro Tancredo Neves III. Considerando, 

Os diversos reclames dos munícipes da Avenida Estados Unidos e Rua 

Maceió, que relatam sofrer frequentemente com os danos e constrangimentos 

gerados durante os períodos de precipitação em nosso município, tais como: 

invasão e grande acúmulo de água nos terrenos, quem vem afetando as 

estruturas das residências (Anexo I), perda de diversos móveis (Anexo II), além 

de ficarem impossibilitados de acessar ao bairro. 

Além disso, conforme os relatos e vídeos apresentados, o canal 

localizado na Rua Maceió não suporta o grande volume de água, e sempre que 

há chuvas mais fortes transborda, observou-se também que o mesmo não 

possui qualquer tipo de segurança (ausências de guarda corpos - grades de 

proteção, e tampas), inclusive já houveram casos em que animais e um 

morador foram arrastados para o interior do canal, sendo necessário a 

realização do resgate por transeuntes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
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Anexo 1 — À esquerda: Em destaque, marca d'água nas paredes dos imóveis 
após a invasão das águas pluviais, moradores tentam 'proteger' móveis. 
direita: Grande volume de água invadindo residências. 

Anexo li — Cômodos de alguns imóveis da Rua Maceió — BTN III, 
tomados por água; móveis comprometidos. Em destaque, nível 
d'água atingido no interior das residências durante a precipitação. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Ainda na Rua Maceió, no terreno localizado ao lado do n° 287, foi 

apontado por moradores como um ponto crítico, de grande acúmulo de água, 

fazendo-se necessário de forma urgente o direcionamento para o interior do 

canal. De forma paliativa, recomenda-se a instalação de 2 (duas) tubulações de 

200mm, instaladas de modo a dirimir o volume de água acumulado, enquanto 

obras de maior porte não forem iniciadas (Anexo III). 

Anexo III — Ã esquerda maior ponto de acúmulo d'água apontado por moradores. À 
direita, projeção para instalação de 'tubulações guias provisórias" para águas 
pluviais. 

É válido ressaltar ainda que, de forma unanime, foi relatado pelos 

munícipes que as águas oriundas da tubulação que passa sob a Avenida 

Estados Unidos (Anexo IV) agravam as situações apresentadas neste 

requerimento, uma vez que desaguam diretamente nas vias e por 

consequência, sobrecarregam o volume do canal. 
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Sala das Sessões, e e maio de 2022. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
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Anexo IV — À esquerda: Tubulações que realizam o descarte nas vias. À direita: 
Invasão de água das chuvas e consequente acréscimo do volume d'água no canal. 

Diante do exposto é evidente que se trata de uma área de risco, com 

frequente acúmulo de água, sendo necessário, portanto, que o Executivo 

realize estudos e intervenha de forma célere, com obras de requalificação da 

infraestrutura local: ampliação do canal e instalação de dispositivos de 

segurança (guarda corpos e tampas em concreto), evitando assim que novos 

desastres ocorram a esta comunidade. 

Saliento ainda que ações preventivas são fundamentais para mitigar 

danos e assegurar a vida e bem estar dos munícipes. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 
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