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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 

Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1221/ 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. 

Presidente da Câmara de Paulo Afonso — Pedro Macário Neto, requeiro que seja 

concedido um espaço de fala na Sessão Ordinária do dia 05 de Dezembro do presente ano, 

para que o Diretor Administrativo do Hospital Núcleo Vida - Abrãao Costa, possa usar a 

tribuna dessa casa para discursar a respeito da Campanha do Novembro Azul, conforme 

esta solicitação prévia. 

Parafraseando a mensagem: "O poder emana do povo e em seu nome é exercido", 

em destaque no Plenário desta legitima casa e compreendendo ainda que, a utilização 

do espaço da tribuna pela população é de extrema relevância para escuta qualificada 

das dificuldades e anseios da nossa população, sendo assim, solicito atendimento a este 

requerimento. 

Sala das Sessões em de Outubro de 2022. 

ATESTO O RECEBIMENTO PRONeii T.  

EM)LLP 	de  20,aa. 

veira 

Seoretr 



APROVADO (A) NA SESSÃO N'  2°29  
DE3pisj2.portatinlen—ifIn 9  

VOTOS CONTRA 	  

MESA DA C.M.IPA.   30;  

CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PAULO AFI. SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.1222 /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 do Povoado Caiçara 1. 

Considerando; 

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

realizada a recuperação do campo de futebol, conforme 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. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 18 de Novembro 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°. 1223/ 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 Meio Ambiente- Ivaldo Sales Nascimento Júniar, requeiro 

instalação de Contêiner para Lixo na entrada do Povoado Vila Matias. 

Considerando; 

A solicitação de moradores da Vila Matias, tendo em vista a grande sujeira, 

fedentina e riscos ao meio ambiente deixado ao ar livre neste local pelos 

moradores deste povoado e adjacentes. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

e saúde, mitigando os riscos e agravos aos munícipes, pede e espere aprovação. 

Sala das Sessões, em 18 de Novembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 1 SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1224! 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 Meio Ambiente- Ivaldo Sales Nascimento Júnior, requeiro 

adequações ao carro (caçamba) Coletor de Lixo que atende aos Povoados da 

Caiçara I e II. Considerando; 

A solicitação de moradores da Caiçara I e II, tendo em visa a grande 

sujeira, fedentina e riscos ao meio ambiente deixada pelo carro na estrada dos 

referidos povoados, durante o transporte do material. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 18 de Novembro 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°. 1243/ 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- Ivaldo Sales Nascimento Júnior, solicitando 

que seja encaminhado uma equipe para conserto da tampa de esgot.) quebrada, 

localizada na Rua Dom Avelar Brandão Vilela (em frente à casa 2b), no Bairro 

Vila Nobre. Considerando; 

Que tal informação se faz necessária pois os moradores dessa localidade 

relataram que tem uma tampa de esgoto quebrada e está exalando um mau 

cheiro, causando assim um grande transtorno a todos os que moram nessa 

localidade. Também ressalto que esse reparo trará mais qualidade de vida aos 

moradores. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 22 de Novembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A • NSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1244/ 2022. 
A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenrio, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus a Ilma. Sra. 

Secretária Municipal de Educação — Elza de Brito Alves Teixeira e ao limo. 

Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura - Francisco Alves de Araújo, 

requeiro que seja tomado providências em relação as instalações da Creche 

Padre Lourenço, no Bairro Prainha. Considerando; 

Que em visita a creche na última semana, foi constatado que realmente 

apresenta inúmeros problemas, como: ventiladores quebrados, descargas dos 

banheiros com mal funcionamento e Placa de identificação da creche em estado 

de má conservação, fazendo assim a necessidade de uma nova placa 

(evidenciado em imagens anexadas). 

Diante de tais apontamentos, requeiro por mais este benefício á coletividade, 

entendendo que desta forma estaremos sempre fazendo o melhor para os 

munícipes de Paulo Afonso. Ressalto ainda a importância de aquela região ter 

uma creche para atender a todos que necessitam 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 24 de Novembro de 2022. 

Evanilda G 	de Oliveira 
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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°. 1245/ 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 a Ilma. Sra. 

Secretária Municipal de Educação — Elza de Brito Alves Teixeira e ao Ilmo. 

Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura - Francisco Alves de Araújo, 

requeiro a construção de um Parque Infantil para recreação na Escola Municipal 

da Prainha. Considerando; 

A importância da construção de um Playground infantil que atenda às 

necessidades de interação e convívio social, estimulando práticas saudáveis é 

fundamental para o desenvolvimento da criança. 

Os benefícios de brincar e divertir em grupo são inesgotáveis e em razão disso: 

é de suma importância a construção de local adequado para o momento de 

interação e agrupamento como contribuição ao desenvolvimento dos menores 

em fase de crescimento, principalmente em espaços onde se . intam com 

liberdade e alegria. Inúmeros estudos mostram diversos benefícios c ão é só no 

lazer, mas também no ato de aprendizagem, coordenação motora, prevenção de 

doenças, aumento da autoestima, formação de personalidade e etc 

seoïe 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

1-Espaço disponível para instalação de um Playground Infantil 

Diante de tais apontamentos, requeiro por mais este beneficio à coletividade, 

entendendo que desta forma estaremos sempre fazendo o melhor para os 

munícipes de Paulo Afonso. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 24 de Novembro de 2022. 

Evanilda Go çalve de Oliveira 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU O AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1246/ 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 ar, limo. Sr. 

Secretário de Meio Ambiente- lvaldo Sales Nascimento Júnior, .• 'aleiro que 

seja tomado providências referente ao esgoto que se encontra caindo no lago do 

Parque Balneário Abelardo Wanderley. Considerando; 

Que após receber diversas reclamações dos munícipes e realizar vistorias in 

loco, foi possível constatar o lançamento de grande volume de efluente in natura no 

corpo hídrico em questão. Considerando que práticas como estas podem acarretar 

diversas consequências danosas como a transmissão de doenças (cólera, disenteria, 

meningite, entre outras) e ainda o agravamento da poluição hídrica, que provocam sério 

desequilíbrio no ecossistema aquático. 

Desta forma, é imprescindível adotar medidas que tratem o agel te causador 

(poluição), diminuindo consideravelmente a capacidade poluidora. Diante do exposto, 

objetivando evitar os frequentes transtornos citados por moradores e turistas, além de 

colaborar diretamente na causa ambiental municipal, aguardo posicionamento em 

relação a esta indicação. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 24 de Novembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 

Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 1247 	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 de Paulo Afonso- Luiz Barbosa de Deus, requeiro que seja feito 

um zgendamento de reunião com os candidatos aprovados no Concurso Público — Edital 

:.)C•i.2020 e ainda não convocados, com o fim de que seja realizado um planejamento 

para a convocação, nomeação e posse nos cargos efetivos para os quais foram 

aprovados, assim como o realizado com os 70 profissionais da saúde, no Edital de 

Convocação 001/2022. 

Sala das Sessões em 24 de Novembro de 2022. 

4 



Evanil a Go çalves e 
Ve ado 

eira 

ATESTO REPESiMENT PROT. 
E 	/ 

3 

Ser..; Orn,n:strr7,“ 	, 

AMOVZO (A) NA SESSÃO tf ()20  g9 

g VOTOS CONTRA_________ 

MESA DA CJA IF 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO OINSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.1248 / 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 Meio Ambiente- lvaldo Sales Nascimento Júnior, requeiro que 

seja tomado providências referentes ao esgoto que se encontra a céu aberto, 

localizado no Siriema Hl. Considerando; 

Considerando-se que, com o esgoto a céu aberto, há perigo de 

contaminação do ambiente, também de transmissão de doenças e e <alando um 

grande odor e outro, causando mal-estar nas pessoas que residem e transitam 

pelo local diariamente, com muitas baronesas (evidenciado em imagens 

anexadas). Também ressalto que esse reparo trará mais qualidade de vida aos 

moradores. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 24 de Novembro de 2022. 
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— Estado da Bahia — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU O AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1249/ 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 Saúde- Adonel Gomes de Sá Júnior, requeiro que 

seja disponibilizado um Profissional Agente Comunitário de Saúde no Povoado 

Caiçara II. Considerando; 

É uma demanda dos moradores locais, o quais informaram que a 

comunidade não conta com o suporte continuo destes profissionais. 

Considerando o papel significativo que o agente de saúde desempeiha em prol 

da comunidade que está inserido, como: realização de atividades q previnam 

doenças e promovam a saúde, visitas domiciliares rotineiras, identificação de 

pessoas com sintomas de doenças agudas e crónicas, acompanhamento do 

estado e saúde de grávidas, lactantes, idosos, crianças e adolescentes e grupos 

em geral em vulnerabilidade, dentre outras. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Desta forma, conforme salientando anteriormente, solicito que seja designado um 

Profissional de Agente de Saúde para o Povoado Caiçara II, objetivando ofertar 

aos moradores locais um melhor atendimento e acompanhamento na área da 

saúde. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 24 de Novembro de 2022. 

Evanilda Go çalve de Oliveira 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1251 / 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 lnfraestrutura - Francisco Alves de Ara.,! 3, requeiro 

a construção de uma Unidade Básica de Saúde rio Povoado Caiçara I. 
Considerando; 

Que o Povoado acima citado necessita urgentemente de uma Unidade 

Básica de Saúde — UBS, para melhoria do atendimento na região e, também, 

para maior comodidade, vez que as famílias se obrigam a deslocar-se para 

outras localidades quando necessitam de atendimento médico por vezes com o 

auxílio de vizinhos ou através de transporte público. Com  isso se faz necessária 

à instalação de um Posto de Saúde, para atender as demandas da população 

local, evitando assim o desconforto, principalmente com o deslocamento de 

doentes até a localidade mais próxima que já está sobrecarregada. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Diante de tais apontamentos, requeiro por mais este benefício à coletividade, 

entendendo que desta forma estaremos sempre fazendo o melhor para os 

munícipes de Paulo Afonso. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 	• 

Sala das Sessões, em 24 de Novembro de 2022. 

Evanilda Go çalve de Oliveira 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1252/ 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 Infraestrutura - Francisco Alves de Araújo, requeiro 

que seja feita revitalização/manutenção da Praça localizada ware as Rua 

Argentina e Rua Lago Cristalino, no Bairro Caminho dos lagos . Considerando; 

Que a referida Praça é um local importante para a comunidade, contudo, 

vem sofrendo com a falta de manutenção da praça, apresentando buracos, 

lixeiras quebradas, mesas e bancos quebrados e etc ( evidenciado em imagens 

anexadas). Desse modo, a requalificação com manutenção trará benefícios para 

os moradores e frequentadores, já que poderão contar com um espaço correto e 

seguro para as práticas das atividades físicas e recreativas. 

Diante de tais apontamentos, requeiro por mais este beneficio à coletividade, 

entendendo que desta forma estaremos sempre fazendo o melhor para os 

munícipes de Paulo Afonso. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 24 de Novembro de 2022. 

Evanilda Go çalve de Oliveira 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
- Estado da Sabia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. 1253/ 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 revitalização/manutenção da Praça Half, localizada na Avenida 

ACM, no Bairro BNH. Considerando; 

Que a referida Praça é um local importante para a comunidade, contudo, 

vem sofrendo com a falta de manutenção da praça, apresentarilln buracos, 

lixeiras quebradas, mesas e bancos quebrados e etc (evidenciado em imagem 

anexada). Desse modo, a requalificação com manutenção trará benefícios para 

os moradores e frequentadores, já que poderão contar com um espaço correto e 

seguro para as práticas das atividades físicas e recreativas. 

Diante de tais apontamentos, requeiro por mais este benefício à coletividade, 

entendendo que desta forma estaremos sempre fazendo o melhor para os 

munícipes de Paulo Afonso. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 	- 

Sala das Sessões, em 24 de Novembro de 2022. 

Evanilda Go çalve de Oliveira 
-Ve ra- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1255/ 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 Sr Secretário 

Municipal de Meio Ambiente — lvaldo Sales Nascimento Júni:d, requeiro 

providências junto ao setor competente, no sentido de proceder a dedetização 

no Bairro Caminho dos Lagos. Considerando; 

Que após receber reclamações de moradores do bairro mencionado, 

sobre a alta incidência de escorpiões que estão entrando nas casas, o aumento 

desses animais representa um grande risco para a população. Visando a saúde 

dos munícipes requeiro que seja realizado um serviço de dedetização para 

extermínio de escorpiões e outros animais peçonhentos em todo o Bairro. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 24 de Novembro de 2022. 

Evanilda Go çalve de Oliveira 
-Ve 	ra- 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paul Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1256/ 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 Sr. Secretário 

Municipal de lnfraestrutura - Francisco Alves de Araújo, requeiro que seja 

tomado providências em relação a grade de proteção da ponte PCTRAN. 

Considerando; 

Que a grade de proteção se encontra sem uma parte, causando assim 

risco aos munícipes que precisam diariamente passar por essa localidade. 

Que a preservação da vida é de extrema importância, e visando ofertar 

maior segurança aos transeuntes que necessitam realizar a travessia da ponte. 

Requeiro que seja tomado providências em relação a grade de proteção, para 

que assim os munícipes possam realizar a travessia com mais segurança. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 24 de Novembro de 2022. 

Evanilda Go çalve de Oliveira 
-Ve 	a- 
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