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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 940 / 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 Meio Ambiente — Ivaldo Sales Nascimento Junior, 

requeiro providências quanto a buracos na Rua A e aos esgotos, que se 

encontram a céu aberto na Rua A e no Bloco 8, localizado no Residencial 

Josefino Teixeira I e II. Considerando; 

Que o esgoto que sai das residências, na maioria das vezes só vive 

estourado e escorre a céu aberto, acumulando grande número de insetos e 

exalando mau cheiro, evidenciada em imagem anexada. 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. Salientando que a dificuldade que os moradores tem enfrentado na 

Rua acima mencionado, uma vez que se encontra em estado de má 

conservação, devido ao processo natural causado pelas chuvas, além de 

prejudicarem o trânsito dos veículos, oferecem riscos diários de acidentes a 

transeuntes e moradores locais, evidenciado em imagens anexadas. Uma vez 

realizada essa obra de infraestrutura, serão beneficiados todos que por ali 

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

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sess s, em 1isto de 2022. 

Evanilda Go çalve de iveira 
-Ver-; •ra- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.941  / 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 

providências na revitalização do campo de futebol na Rua Cruzeiro do Sul, 

Bairro Oliveira Brito. Considerando; 

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

seja realizada a recuperação do campo de futebol, evidenciada em imagem 

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

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2022. 
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