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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No, 1071 /2021. 

O Vereador 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, juntamente com o 

secretário de Infraestrutura, Senhor Francisco Alves de Araújo e ao Secretário 

de Administração do Bairro Tancredo Neves, Senhor Luiz Humberto Barreto 

Faria, SOLICITANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOM PEDRO 

E DA RUA EPITÁCIO PESSOA (RUA DO CANO — BTN 1), LIGANDO O 

TREVO DO PARQUE AQUÁTICO (PRAINHA DO CANDEEIRO) ATÉ A BR-

110, NO BAIRRO PA4. 

Justificativa: Essa proposição visa trazer melhores condições para os 

transeuntes que por ali passam, facilitando o acesso entre o centro da cidade 

e o polo industrial. 

Sala das Sessões, em 28 de Junho de 2021. 

Gilmário 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°. 1072  /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 SUBSTITUIÇÃO 
DA BOMBA DE ÁGUA "BRUTA" QUE SERVE AOS MORADORES DO 
BAIRRO CENTENÁRIO NESTA URBE. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com moradores que residem no BAIRRO CENTENÁRIO, bem 
como, através de visita In loco, verificamos que a bomba de água "bruta" resta 

obsoleta, e que quando quebra, o poder público municipal, se utiliza de 

"gambiarra" na tentativa de solucionar o problema. 

Salienta-se que quando a bomba quebra, a comunidade daquele bairro fica 

sem acesso a água por várias semanas, trazendo desconforto e 

constrangimento para as pessoas que ali residem., portanto, tal solicitação é de 

suma importância e urgência. 
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Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as 

demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 

local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito das pessoas que 

residem no bairro ora em referência. 

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2021 

Gilmário 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 N0.1073i 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 DE NOMES EM RUAS, CEP E 
ORGANIZAÇÃO NUMÉRICA NO CONDOMÍNIO JOSEFINO TEIXEIRA I E II, 
NO BAIRRO TANCREDO NEVES III (BTN 3), NESTA URBE. 

JUSTIFICATIVA: De acordo com populares que residem na localidade em 
apreço, e visitação in loco, verificamos a ausência de nomes, de cep e falta de 
organização numérica dos imóveis situados no bairro em referência dificultando 
o recebimento de cartas, encomendas etc; causando aborrecimento e 
transtornos para os munícipes que residem naquela localidade. 

Saliente-se que este é uma demande reivindicada pele comunidade residente 
do local, que clama por providencias do poder público municipal. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as 
demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 
local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos munícipes que 

residem naquela localidade. 

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021 

Gilmário Soares Silva 
(Glimirlo 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°.1074 / 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 
PARA ATENDER OS MORADORES DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO 
CONDOMINIO JOSEFINO TEIXEIRA I E II, LOCALIZADOS NO BAIRRO 
TANCREDO NEVES III NESTA URBE. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com as pessoas contempladas com unidades de habitação daquele 

condomínio, bem como, através de visita ir loco, verificamos a real 

necessidade em atender aquela comunidade. Pois, é público e notório que se 

trata de pessoas com menor poder aquisitivo, merecendo uma atenção 

especial por parte do poder público municipal. 

Salienta-se que tal demanda, advém do clamor das pessoas que ali residem, 

em especial, o público feminino que precisa trabalhar e não tem com quem 

deixar seus filhos, e tampouco condições de pagar pelos serviços de uma 

secretária do lar. 

ATESTO O RE EB;MENTO PROT. N° 
Etsba 



Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as 

demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 

local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos munícipes 

contemplados com residências no condomínio citado. 

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021. 

Gilmári 	oares 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°. 1075/ 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 DE SAÚDE) PARA ATENDER OS MORADORES DAS UNIDADES 
HABITACIONAIS DO CONDOMÍNIO JOSEFINO TEIXEIRA I E II, 
LOCALIZADOS NO BAIRRO TANCREDO NEVES III NESTA URBE. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com as pessoas contempladas com unidades de habitação daquele 

condomínio, bem como, através de visita in loco, verificamos a real 

necessidade em atender aquela comunidade. Pois, é público e notório que se 

trata de pessoas com menor poder aquisitivo, merecendo uma atenção 

especial por parte do poder público municipal. 

Sallenta-se que a Instalação do posto médico naquela localidade, trará mais 

conforto para as pessoas que lá residem, uma vez que se evitará o 

deslocamento para postos de saúde longínquos, reduzindo desta forma, o fluxo 

de pacientes em unidades já existentes. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as 

demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 



local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos munícipes 

contemplados com residências no condomínio citado. 

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021. 

Gilmário Soares Silva 
(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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Gilmári. .oares Silva 
(Gilmario Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 

Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1076 /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 remetera presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz 
Barbosa de Deus, SOLICITANDO A LINHA DE ÔNIBUS/TRANSPORTE 
COLETIVO PARA O CONDOMÍNIO JOSEFINO TEIXEIRA I E II NESTA 
URBE. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem na localidade em apreço, verificamos a 
ausência de transporte coletivo para a localidade em comento, necessitando 
que o poder executivo municipal envide esforços junto a empresa que detém a 
concessão de transportes urbanos na cidade. 

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

em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe a 
demandas Importantes, necessárias • urgentes solicitadas pela sociedade 
local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos munícipes que 

residem naquela localidade. 

Sala das Sessões, em 19 de julho de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. 1077/ 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 TÊNIS NO BAIRRO TANCREDO NEVES III NESTA URBE. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com desportistas do local, bem como, através de visita in /oco, na 

comunidade em apreço, verificamos que o bairro Mio dispõe do equipamento 
em referência 

Salienta-se que a prática de esportes, além de fazer bem ao corpo e mente do 

ser humano, contribui no sentido de que nossos jovens não sejam aliciados 

pelo uso de drogas. Ademais, é público e notório, o crescimento organizado da 

modalidade esportiva citada, inclusive, com o surgimento de grupos 

desportivos que se utilizam desse tipo de esporte em nossa cidade, 

especificamente no bairro Tancredo Neves. 



Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe e atenda 

as demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 

local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos desportistas do 

bairro Tancredo Neves. 

Sala das Sessões, em 22 de junho de 2021. 

Gilmári6 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°. 1078 / 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 INSTALAÇÃO DE TELAS DE 
PROTEÇÃO EM JANELAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO 
CONDOMÍNIO JOSEFINO TEIXEIRA I E II, LOCALIZADOS NO BAIRRO 
TANCREDO NEVES III NESTA URBE. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com as pessoas contempladas, bem como, através de visita in loco, 

verificamos que as unidades habitacionais se constituem em prédios de até 3 

andares, entretanto, as referidas residências foram entregues com ausência de 
telas de proteção nas janelas. 

Salienta-se que com a instalação das telas de proteção do referido condomínio, 

estaremos evitando possíveis acidentes, vitimando adultos e crianças, portanto, 

tal solicitação é de suma importância e urgência, uma vez que solicita-se 

conforto e segurança para os munícipes que irão residir naquele condomínio. 

a 
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Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as 

demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 

local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos munícipes 

contemplados com residências no condômino citado. 

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2021. 

Gilmárig. 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°.1()87 12021. 

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 CONSTRUCÃO DE UMA CRECHE 
NO BAIRRO TANCREDO NEVES I NESTA URBE. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com moradores que residem no referido bairro, bem como, através 

de visita in loco, naquela comunidade, verificamos ausência do equipamento 

público em apreço. 

Salienta-se que tal demanda, advém do clamor das pessoas que ali residem, 

em especial, o público feminino que precisa trabalhar e não tem com quem 

deixar seus filhos, e tampouco condições de pagar pelos serviços de uma 

secretária do lar. 

Ademais, é publico e notório, e de conhecimento do poder público municipal, o 

crescimento populacional e demográfico do referido bairro, e ainda, se 

constituir em uma localidade de pessoas carentes que efetivamente necessita 

do cuidado e assistência por parte da Prefeitura Municipal. 



Em tempo, 
NOTICIAMOS E SUPLICAMOS 

ao executivo municipal, que a 

sociedade que reside naquela localidade, clama por uma atuação mais 

consistente e compromissada, ao passo em que 
SE ESPERA DEFERIMENTO 

ao pleito dos cidadãos que residem no Bairro Tancredo Neves 

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°. 1083 / 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 ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS 
EM LED; REQUALIFICAÇÃO DO PASSEIO E CANTEIRO CENTRAL DA 
AVENIDA CARLOS BERENHAUSER, RUA DAS CARAIBEIRAS E RUA DOS 
GUARARAPES NO ANTIGO ACAMPAMENTO CHESF NESTA URBE. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares, e visitação in loco, verificamos que a iluminação 
urbana das ruas em comento, restam ineficientes, necessitando de melhorias 
da iluminação através de sistemas modernos a exemplo da iluminação em Led, 
além disso, os locais referenciados necessitam de melhorias no passeio para 
pedestres e canteiros centrais. 

Salienta-se que a modernizaçáo do passeio das áreas referenciadas, inclui a 
área onde se localiza a Caixa Económica Federal e Banco do Brasil, Inclusive, 
melhorando de forma satisfatória a oferta de estacionamento de veículos que 
se encontra bastante comprometida por falta de infraestrutura adequada a 
demanda atual do município. 

Ademais, tais melhorias, além de contribuir no aspecto paisagístico da cidade, 
reduz os índices de assaltos que se verifica naquela área por falta de 
iluminação mais eficiente. 



Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as 
demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 
local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos munícipes que 

residem naquela localidade. 

Sala das Sessões, em 19 de julho de 2021 

c__ ___-----  •4  41 

Gilmárib .oares Silva 
(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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