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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 995 /2021.
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de saúde, Senhor Adonel
Gomes de Sá Júnior, SOLICITANDO A INCLUSÃO DOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA EM LISTA PRIORITÁRIA PARA VACINAÇÃO COVID 19.
JUSTIFICATIVA:

Os profissionais da área em comento, são os únicos serventuários da justiça
que se encontram tendo contato direto com a sociedade, uma vez que os
demais, trabalham na modalidade remota.

Ademais, o contato diário em residências para a entrega de citações,
intimações etc, expõe tais profissionais trazendo o risco de serem acometidos
pela covid 19. Salienta-se que esta é uma demanda reivindicada pelos
profissionais da área que clama por providências do poder público municipal.

Sala das Sessões, em 07 de junho de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.1002 /2021.
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o departamento de cadastro de
imóveis, SOLICITANDO O CADASTRO E ORGANIZAÇÃO NUMÉRICA DAS
RUAS DA EXTENSÃO URBANA DA FAZENDA CHESF NESTA URBE.
JUSTIFICATIVA:

De acordo com populares que residem na localidade em apreço, e visitação in
loco, verificamos que se trata de uma área de expansão urbana da cidade, que
necessita da intervenção do executivo municipal, no sentido de proceder com o
cadastro e organização numérica das ruas do referido bairro.

Noticia-se que os moradores daquela extensão urbana, se utilizam do nome da
Avenida Maranhão como base de endereço para diversos logradouros que
foram surgindo ao longo dos anos. Salienta-se que esta é uma demanda
reivindicada pela comunidade residente do local, que clama por providências
do poder público municipal.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1003/ 2021.
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o departamento de cadastro de
imóveis, SOLICITANDO O CADASTRO E ORGANIZAÇÃO NUMÉRICA DA
RUA BLUMENAU E ADJACENTES, LOCALIZADAS NO BAIRRO PEDRA
CUMPRIDA NESTA URBE.
JUSTIFICATIVA:

De acordo com populares que residem na localidade em apreço, e visitação in
loco, verificamos que trata-se de uma área de expansão urbana da cidade, que
necessita da intervenção do executivo municipal, no sentido de proceder com o
cadastro e organização numérica das ruas do referido bairro.

Salienta-se que esta é uma demanda reivindicada pela comunidade residente
do local, que clama por providências do poder público municipal.

Sala das Sessões, em 08 de Junho de 2021.

Gilmári6Soares Silva

(Gilmário Marinho)
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1004 /2021.
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de lnfraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo. SOLICITANDO A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA
PRAÇA DONA MENININHA, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOBRE,
NESTA URBE.
JUSTIFICATIVA:
De acordo com moradores que residem no local, bem como, através de visita in
loco, verificamos que falta a conclusão do assentamento de blocos
intertravados bem como a capinagem ao longo da praça referenciada.

Salienta-se que esta é uma demanda reivindicada pela comunidade residente
do local, que utiliza o espaço para a prática de esportes, laser e
entretenimento.
Sala das Sessões, em 05 de junho de 2021

Gilmári Soares Silva
(011mario Marinho)
- Vereador -
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1005 / 2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário, vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo SOLICITANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA
QUADRA DE ESPORTES COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS,
ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO EM LED, ARQUIBANCADA E COBERTURA
NO POVOADO LAGOA GRANDE.

Sala das Sessões, em 10 de junho de 2021.

•

1:1 EM

/
0

PROT.N3
de 20

Gilmário Soares Silva
(Gilmário Marinho)
- Vereador -

3iaj ) Pc'EFAMEI 'TO PROT. N°
de 20
n-urdstrativa

APROVADO (A) NA SESSÃO N c2/030
DEa 1 i
VOTOS CONMA —

agi pon=yumine

MESA DA C.M.IPA.

/

06/ cst.I
*1

STE

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1006 / 2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário, vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo, SOLICITANDO A CONSTRUÇÃO DE UM PSF
(POSTO MÉDICO) NO BAIRRO CELIDONE DE DEUS.

Sala das Sessões, em 10 de junho de 2021.

Gilmario Soares Silva
(Gilmário Marinho)
- Vereador -
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO No, 1007 / 2021.
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo, SOLICITANDO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E
MIRANTES DE CONTEMPLAÇÃO PARA O RIO SÃO FRANCISCO
LOCALIZADOS NAS IMEDIAÇÕES DO ANTIGO GRANDE HOTEL, NO
BAIRRO VILA NOBRE NESTA URBE.
JUSTIFICATIVA:

A construção da praça ora referenciada, atenderá aos anseios não somente
das pessoas que residem na localidade, mas também aos nossos munícipes, e
as pessoas que visitam a nossa cidade.
Salienta-se que com a construção da praça, os moradores daquela localidade
terão um espaço mais amplo para o entretenimento e a prática de esportes
sinônimos de qualidade de vida e bem estar.

Sala das Sessões, em 06 de junho de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1008 /2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário, vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo, SOLICITANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA
CRECHE NO BAIRRO CELIDONE DE DEUS.

Justificativa: A presente solicitação se faz necessária devido ao grande
crescimento populacional, bem como, se constituir em uma localidade de
pessoas de menor poder aquisitivo, sendo uma opção para as mães de família
que precisam de um local para deixar seus filhos e se deslocarem para suas
atividades la boreais
Sala das Sessões, em 9 de junho de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A NSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1009 / 2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário, vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo, SOLICITANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA
CRECHE NO BAIRRO PEDRA COMPRIDA.

Justificativa: A presente solicitação se faz necessária devido ao grande
crescimento populacional, bem como, se constituir em uma localidade de
pessoas de menor poder aquisitivo, sendo uma opção para as mães de família
que precisam de um local para deixar seus filhos e se deslocarem para suas
atividades laborais.
Sala das Sessões, em 9 de Junho de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.1010 /2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário, vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo, SOLICITANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA
CRECHE NO BAIRRO SARGENTO JAIME.

Justificativa: A presente solicitação se faz necessária devido ao grande
crescimento populacional, bem como, se constituir em uma localidade de
pessoas de menor poder aquisitivo, sendo uma opção para as mães de família
que precisam de um local para deixar seus filhos e se deslocarem para suas
atividades laborais.

Sala das Sessões, em 9 de junho de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1011 2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor,
Francisco Alves de Araújo. SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE REDE ELÉTRICA E/OU FOTOVOLTAICO (SOLAR) NA LOCALIDADE
RURAL DA MÃO DIREITA

JUSTIFICATIVA:

De acordo com moradores que residem naquela localidade, bem como, através
de visita in /oco, verificamos que o referido povoado não dispõe do serviço de
energia elétrica, causando transtornos e desconforto para as pessoas que
residem naquele povoado.

Salienta-se que esta é uma demanda reivindicada há vários anos pelas
pessoas que ali residem, porém, o executivo municipal, não sabemos por que
cargas d'água, jamais atendeu a referida solicitação.
Ademais, entendemos que a ausência do sistema de energia elétrica na
localidade em apreço, configura-se em algo inusitado e inadmissível, pois
impede que o trabalhador rural mantenha quaisquer tipos de produção por não

dispor do referido serviço.
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Em tempo, noticiamos ao poder público municipal, que a sociedade do local,
clama por uma atuação mais consistente e compromissada com o homem do
campo, ao passo em que se espera deferimento ao pleito das pessoas que
residem no povoado da mão direita.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2021

Gilmári 'Soares Silva
(Gilmário Marinho)
- Vereador -
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.1012/ 2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Agricultura e
aquicultura, Senhor, Jandirson Campos Torres. SOLICITANDO A
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO VOLTADO PARA A PRODUÇÃO DE
CAMARÃO UTILIZANDO POÇOS ARTESIANOS EM LOCALIDADES
RURAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

De acordo com moradores que residem na área rural do município, bem como,
através de visita in loco, verificamos a inexistência de projetos que contemplem
nossas comunidades rurais para a produção de alimentos, no sentindo de
desenvolver e ajudar as pessoas que vivem no campo.
Salienta-se que o poder executivo, poderá se utilizar de poços artesianos
perfurados e que resultaram em água salobra imprópria para o consumo
humano, e ainda, pode mapear a extensão rural no sentido de identificar as
áreas que poderão ser contempladas com o referido projeto.

Ademais, a Prefeitura Municipal, poderá utilizar-se da agricultura biossalina, no
sentido de utilizar poços artesianos já perfurados para a produção de plantas
ATES O o RE "BIMENTO PROT. N°
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haleifitas, a exemplo da erva sal e atriplex voltadas para a produção de ração
para alimentar o rebanho de caprinos, bovinos etc.

Em tempo, NOTICIAMOS E SUPLICAMOS ao executivo municipal, que a
sociedade que reside nos povoados locais, clama por uma atuação mais
consistente e compromissada com o homem do campo, ao passo em que SE
ESPERA DEFERIMENTO ao pleito dos cidadãos que residem em toda
extensão rural da cidade.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2021.

ap.
Gilmári!Soares Silva
(Gilmário Marinho)
- Vereador -

APROVADO (A) NA 1 :
DEN21 /CG /DÁ

d2.0
^CU yine

VOTOS CCM
MESA DA C.NLIPA.

.

106107i

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU O AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1013 / 2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Agricultura e
aquicultura, Senhor, Jandirson Campos Torres. SOLICITANDO A
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PARA BENEFÍCIO DA MANDIOCA
PRODUZIDA NA ÁREA RURAL, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE CASAS DE FARINHA EM PONTOS ESTRATÉGICOS, BEM COMO, A
AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE
ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO-BA
JUSTIFICATIVA:

De acordo com moradores que residem na área rural do município, bem como,
através de visita

in loco,

verificamos que a atividade se encontra

desorganizada, sem projeto estratégico e estruturante, no sentindo de
desenvolver e ajudar as pessoas que vivem no campo.

Salienta-se que a referida reestruturação, advém do clamor do homem do
campo, que reivindica ao poder público municipal uma intervenção satisfatória,
minimizando os efeitos causados pela estiagem, bem como, as dificuldades
causadas pela COVID-19.
Ademais, é público e notório a potencialidade do município voltada para a
produção da mandioca, tomando por exemplo a produção do povoado
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Bonomão, aonde os produtores se encontram abandonados e sem apoio do
executivo para a compra e escoação da produção daquela localidade.

Dessarte, e dentro do contexto da solicitação em apreço, sugerimos ao
executivo do município a implantação e organização de toda a cadeia produtiva
de mandioca, levantando as localidades com potencial para a produção da
macaxeira, bem como, a construção de casas de farinha em pontos
estratégicos para atender a demanda produtiva, e ainda a aquisição de toda a
farinha produzida para utilização na merenda escolar da rede municipal.

Em tempo, NOTICIAMOS E SUPLICAMOS ao executivo municipal, que a
sociedade que reside nos povoados locais, clama por uma atuação mais
consistente e compromissada com o homem do campo, ao passo em que SE
ESPERA DEFERIMENTO ao pleito dos cidadãos que residem em toda
extensão rural da cidade

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2021

Gilmári Soares Silva
(Gilmário Marinho)
- Vereador -
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.1014 /2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Agricultura e
aquicultura, Senhor, Jandirson Campos Torres. SOLICITANDO A
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PARA A PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS
IRRIGADAS ATRAVÉS DE POÇOS ARTESIANOS EM LOCALIDADES
RURAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

De acordo com moradores que residem na área rural do município, bem como,
através de visita in loco, verificamos a inexistência de projetos que contemplem
nossas comunidades rurais para a produção de hortaliças, no sentindo de
desenvolver e ajudar as pessoas que vivem no campo.

Salienta-se que a referida implantação de projeto em apreço, advém do clamor
do homem do campo, que reivindica ao poder público municipal uma
intervenção satisfatória, minimizando os efeitos causados pela estiagem, bem
como, as dificuldades causadas pela COVID-19.
Ademais, á público e notório e potencialidade do município voltada

para •

cadeia produtiva aqui elencada, e, a titulo sugestivo, o executivo, pode se
utilizar dugs. s artesianos para o mister ao qual solicitamos.

Em tempo, NOTICIAMOS E SUPLICAMOS ao executivo municipal, que a
sociedade que reside nos povoados locais, clama por uma atuação mais
consistente e compromissada com o homem do campo, ao passo em que SE
ESPERA DEFERIMENTO ao pleito dos cidadãos que residem em toda

extensão rural da cidade.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2021.

4111110,"
Gilmár'IrSoares Silva
(Gilmário Marinho)
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 4 NSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1015 /2021.
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Agricultura e
aquicultura, Senhor, Jandirson Campos Torres. SOLICITANDO MELHORIAS
QUANTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR MEIO DE CARRO PIPA EM
TODA A EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA:
De acordo com moradores que residem na área rural do município, bem como,
através de visita in loco, verificamos que a distribuição de água através de
carro pipa, ocorre a cada 15 (quinze) dias causando transtornos às pessoas
que necessitam do referido serviço.

Salienta-se que esta é uma demanda reivindicada por toda a sociedade que
reside na área rural do município e que por conseguinte, entendemos que a
referida distribuição deveria ser realizada em no máximo 01 (uma) semana.
Em tempo, noticiamos ao poder público municipal, que a sociedade do local,
clama por uma atuação mais consistente e compromissada com o homem do
campo, ao passo em que se espera deferimento ao pleito das pessoas que
residem no povoado da mão direita.
Sala das Sessões, eÁl 14 de junho de 2021.

(Gilm.r e arinho)
- Vereador -
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A rONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO No, 1016/ 2021.
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de lnfraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo. SOLICITANDO A CONSTRUÇÃO DA ORLA E
QUALIFICAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ESPORTES NO PAREDÃO DA
USINA PAULO AFONSO 4 (QUATRO) COM EXTENSÃO ATÉ A PRAINHA
AYRTON SENA NESTA URBE.
JUSTIFICATIVA:

A construção da orla, no referido paredão atende aos anseios de toda a
sociedade Paulo Afonsina, em especial, as pessoas que utilizam aquela
localidade para a prática de esportes, (corrida, caminhada, etc).
Salienta-se que o poder público municipal, poderá firmar convênio e/ou
parceria com a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, para a construção
do referido equipamento.
Sala das Sessões, em 07 de Junho de 2021.
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Gilmári. .oares Silva
(Gilmá io Marinho)
- Vereador -
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1017/ 2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário, vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo, SOLICITANDO A CONSTRUÇÃO DE DUAS
PASSAGENS MOLHADAS NO POVOADO RIACHO GRANDE.

Esta proposição vem realizar um antigo desejo dos moradores do povoado,
qual contemplará toda a comunidade que sofre ao necessitar ir e vir por esta
via.

Sala das Sessões, 9 em de juhno de 2021.

Gilmán Soares Silva
(Gilmário Marinho)
- Vereador -
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO

N°1018 /2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo, SOLICITANDO O CONSERTO DO PARQUINHO, O
CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E A INSTALAÇÃO DE
BANCOS COM ENCONSTO NA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO, LOCALIZADA
NA VILA NOBRE.
JUSTIFICATIVA:
O espaço ora em apreço, se constitui como área para esportes e laser das
pessoas que residem naquela localidade. Verificamos que os equipamentos
instalados na praça em referência se encontram danificados, necessitando,
portanto, de reparos e/ou substituição.
Salienta-se que esta é uma demanda reivindicada pela comunidade residente
do local, que utiliza o espaço para a prática de esportes, laser e
entretenimento.
Sala das Sessões, em 05 de junho de 2021.

Gilmário Soares Silva
(Gilmário Marinho)
- Vereador IATESTÇO RECERMENTO PROT. N°
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO
Estado da Bahia
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ONSO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1019 /2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Agricultura e
aquicultura, Senhor, Jandirson Campos Torres. SOLICITANDO A
REORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BAHIA

JUSTIFICATIVA:

De acordo com moradores que residem na área rural do município, bem como,
através de visita in loco, verificamos que diversas associações se encontram
sem representação, sedes destruídas, ausência de implementos agrícolas, e
ainda, ausência de planejamento estratégico voltado para a produção de
alimentos.

Salienta-se que a reestruturação das associações rurais, advém do clamor do
homem do campo, que reivindica ao poder público municipal uma intervenção
satisfatória, minimizando os efeitos causados pela estiagem, bem como, as
dificuldades causadas pela COVID 19.
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Em tempo, NOTICIAMOS E SUPLICAMOS ao executivo municipal, que a
sociedade que reside nos povoados locais, clama por uma atuação mais
consistente e compromissada com o homem do campo, ao passo em que SE
ESPERA DEFERIMENTO ao pleito dos cidadãos que residem em toda
extensão rural da cidade.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2021.

GilmárirSoares Silva
(Gilmário Marinho)
- Vereador -
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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°. 1020/2021.

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Agricultura e
aquicultura, Senhor, Jandirson Campos Torres, SOLICITANDO A
REORGANIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CULTIVO DO MEL DE
ABELHAS DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO EM ESPECIAL
NAS LOCALIDADES DA BARRINHA E BATATINHA
JUSTIFICATIVA:

De acordo com moradores que residem na área rural do município, bem como,
através de visita in loco, verificamos que a atividade rural em apreço se
encontra desativada necessitando empenho do executivo para a reativação da
produção.

Salienta-se que a referida reestruturação, advém do clamor do homem do
campo, que reivindica ao poder público municipal uma intervenção satisfatória,
minimizando os efeitos causados pela estiagem, bem como, as dificuldades
causadas pela COVID 19.
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Em tempo, NOTICIAMOS E SUPLICAMOS ao executivo municipal, que a
sociedade que reside nos povoados locais, clama por uma atuação mais
consistente e compromissada com o homem do campo, ao passo em que SE
ESPERA DEFERIMENTO ao pleito dos cidadãos que residem em toda
extensão rural da cidade.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2021.

ifroffrin
Gilmárinoares Silva
(Gilmario Marinho)
- Vereador -
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1021 / 2021.
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o departamento de cadastro de
imóveis, SOLICITANDO A REORGANIZAÇÃO DA ÓRDEM NUMÉRICA DOS
LOGRADOUROS DA RUA DO SOSSEGO, BAIRRO TROPICAL NESTA
URBE.
JUSTIFICATIVA:

De acordo com populares que residem na localidade em apreço, e visitação in
/oco, verificamos que a numeração dos imóveis se encontra fora de ordem
prejudicando desta forma a entrega de correspondências e outros afins.

Salienta-se que esta é uma demanda reivindicada pela comunidade residente
do local, que clama por providências do poder público municipal.

Sala das Sessões, em 07 de junho de 2021.

Gilmáris Soares Silva
(Gilmário Marinho)
- Vereador -
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1022/ 2021.
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo. SOLICITANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DA RUA BLUMENAU E RUAS ADJACENTES LOCALIZADAS NO BAIRRO
PEDRA CUMPRIDA, NESTA URBE.
Justificativa: De acordo com moradores que residem no bairro, bem como,
através de visita in loco, verificamos a ausência de pavimentação naquela área
de expansão urbana da cidade.

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2021.

Gilmán Soares Silva

(Gilmário Marinho)
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO No. 1023/ 2021.
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa,
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal —
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de lnfraestrutura, Senhor
Francisco Alves de Araújo. SOLICITANDO A CONSTRUÇÃO DO
SANEAMENTO BÁSICO DA RUA BLUMENAU E RUAS ADJACENTES
LOCALIZADAS NO BAIRRO PEDRA CUMPRIDA NESTA URBE.
Justificativa: De acordo com moradores que residem no bairro, bem como,
através de visita

in loco,

verificamos a ausência de saneamento básico naquela

área de expansão urbana da cidade.

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2021.
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Gilmári Soares Silva
(Gilmário Marinho)
- Vereador -

