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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1141/2022. 

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 

que seja feita a revitalização do espaço localizado na Rua Arcoverde, localizada 

no Bairro BTN 3. Considerando; 

Que o local se encontra sem as devidas manutenções (evidenciada em imagem 

anexada), a conservação do ambiente urbano é serviço essencial à população, 

estando diretamente ligada à saúde pública e ambiental. A revitalizE•ção deverá 

contemplar mobiliário urbano (bancos, lixeiras) bem como uma iluminação 

apropriada para o local; pintura dos meios-fios; substituição da areia e 

paisagismo, no sentido de proporcionar o embelezamento do espaço e 

consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da população 

As demandas solicitadas fazem parte dos serviços inseridos no 

saneamento básico e irão garantirá população melhor qualidade de vida. 

.Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sess s, em 19 	bro de 2022. 

Evanilda Go • alves de Siveira 
-Ver 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS6—

Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal d Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1154 / 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 tio Saúde — Adonel 

Gomes de Sá Júnior, requeiro informações a respeito do Centro de Especialidades 

Odontológicas - CEO. 

Com a expansão do conceito de Atenção Primária e o consequente aumento da oferta 

de diversidade de procedimentos, fazem-se necessários, também, investimentos que 

propiciem aumentar o acesso aos níveis especializados. Para fazer frente ao desafio de 

ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados, a Prefeitura de Paulo 

Afonso implantou o Centro de Especialidades Odontológicas, desde o ano de 2013. Neste 

sentido, com o intuito de requalificar e ampliar os serviços da referida unidade odontológica 

especializada, o Sr. Secretário Adonel Gomes de Sá Júnior em explanacão na tribuna desta 

casa no dia 19 de Setembro de 2022, informou ao nobres vereadores sobre a reinauguração 

do CEO prevista para os próximos 20 dias (20/10/2022 — contando dias úteis). 

Que a população clama por medidas administrativas municipais, no que concerne ao 

cuidado odontológico especializado da população e levando em consideração o importante 

papel desta unidade para prevenção e tratamento da saúde bucal da 

seguintes informações: 

1 — Quais serviços são realizados pelo CEO atualmente? 

2 — Quais e quantos serviços novos estão sendo implantados? 

3 — Quais os dias e horários de atendimento à população? 

4 — Como a população pode ter acesso a esta unidade de saúde? 

5 — Por quê a referida unidade ainda não foi reinaugurada? Qual a nova pr isão? 

O CEO possui equipamentos de Diagnósticos por Imagem? Quais? 

Quais os profissionais (equipe técnica assistencial) existente na unidade? Enviar planilha 

detalhada em resposta a esse requerimento. 

Compreendendo que a conservação deste espaço público é serviço essencial à 

população, e está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico, tornando-se 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Estado da Bahia 
basilar que além da sua requalificação e manutenção, sejam adotados maiores 

investimentos futuros com foco no desenvolvimento da cadeia agricola. 

Sala das Sessões em 17 de Outubro de 2022. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 
Estado da Bahia 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pau Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1155 
	

022 

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 Secretárb de Agricultura e 

Aquicultura —Jandirson Campos Torres, requeiro informações detai:iadas a respeito da 

subutilização, manutenção e investimentos a serem realizados no Parque de Exposições 

Djairna Wanderley. 

Que a população clama por medidas administrativas municipais, no que concerne ao 

fomento e desenvolvimento do Agronegócio, Agricultura Familiar, Feiras de Caprinocultura 

e Ovinos, Bovinos, Equinos, Vaquejadas, Eventos e/ou Festivais etc. A bastante tempo essa 

estrutura vem sendo subutilizada e gerando transtornos financeiros imensos aos cofres 

públicos mensalmente. Juntamente com minha equipe realizei visita in loco ao Parque de 

Exposições no dia 14 de Outubro de 2022, sendo acompanhada pelo responsável pela 

unidade, o Sr. Nilton, que por sua vez nos informou que havia assumia.' a unidade há uma 

semana. Face ao exposto, solicito as seguintes informações: 

1 — Qual a superintendência responsável pelo Parque de Exposições Djalma Wanderley e seu 

respectivo gestor? 

2 — Quais superintedências/gerências da Sec de Agricultura e Aquicultura funcionam na 

referida unidade? 

3 — Algum outro órgão Municipal, Estadual ou Federal funciona dentro da unidade? Qual(is)? 

4— Quais atividades e serviços funcionam atualmente no Parque de Exposições? 

5 — Quais as despesas atuais e seus respectivos valores (últimos 03 meses) da unidade? 

6 — A respeito das Baias do Setor de Equinos que está sendo utilizada _.,^rr particulares como 

foi feita essa concessão de uso mesmo que temporário? Qual a superintendência/gerência e 

o responsável por essa concessão? Se houver algum formulário de cadastro, solicito cópia do 

mesmo anexada a resposta deste requerimento. 

7— Quem custeia o fornecimento de água e alimentação dos animais que estão no Parque de 

Exposições? 

8 — Por quê não há mais o fomento a realização de Feiras de Animais e ao Agronegócio? 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

9— Existe algum Plano de requalificação do Parque de Exposições? Se Sim, solicito cópia do 

mesmo anexada a resposta deste requerimento. 

10 — Por quê o Projeto Boer deixou de ser desenvolvido pelo municipio de Paulo Afonso? 

Sabe-se que o referido projeto estava tornando o'rebanho de caprinos -Jfamente competitivo 
na região. 

11 —A Prefeitura ainda disponibiliza Assistência Técnica especializada e visitas periodicas ao 

homem do campo, onde é feito o diagnostico dos rebanhos, avaliando a mortalidade e 

orientando sobre o manejo nutricional e a reprodução? Se sim, como é feito? Há escalas? 

Quem são os responsáveis? 

12 — Em 2010 Paulo Afonso era referência no Nordeste com o programa de melhoramento 

genético através de animais "puro-sangue" das raças DORPER E WHITE DORPER. Por quê 

o programa não teve continuidade ou não se é retomado o mesmo? 

13 — A Secretaria de Agricultura e Aquicultura tem algum plano de retomada do crescimento 

e desenvolvimento do Parque de Exposições? 

14 — Quanto a administração do Parque passar para uma Associação, gostaria de saber por 

quais motivos a Prefeitura de Paulo Afonso não tem mais condições de administrar e manter 

a unidade, tendo em vista que há mesma nunca foi problema para a administração e é um 

enorme bem PÚBLICO com alto potencial de utilidade pela população. Hoje a unidade 

despende um valor financeiro não compensatório pelo seu desuso, mas há inpumeras formas 

de reverter esse quadro. 

15— Gostaria de saber de forma detalhada quais o planos, projetos e programas a Sec. De 

Agricultura e Aquicultura irá desenvolver na unidade. 

Compreendendo que a conservação deste espaço público é serviço essencial à 

população, e está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico, tornando-se 

basilar que além da sua requalificação e manutenção, sejam adotados maiores 

investimentos futuros com foco no desenvolvimento da cadeia agricola. 

Sala das Sessões em 17 de Outubro de 2022. 

Evahi a Go 
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