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Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 768/ 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 do Meio Ambiente Sr. 
Ivaldo Sales Nascimento Júnior Solicitando, O RECOLHIMENTO DE LIXO, 
PODA DE ÁRVORES ENTRE OUTROS, NO AEROPORTO DA CIDADE DE 
PAULO AFONSO/BA. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com relatos da gestão do aeroporto da nossa cidade, o lixo não vem 

sendo recolhido a mais de 15 (quinze) dias. Evidencia-se também, a 

necessidade da poda de árvores e outros serviços no sentido de que possamos 

manter a pista daquela unidade aeroportuária em condições satisfatórias para a 

decolagem e aterrissagem de aeronaves. 

Sala das Sessões, 04 de Maio de 2022 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 769 / 2022. 

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, solicitando, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA COM 
AUXILIO DE CARRO PIPA DA TUBULAÇÃO QUE INTERLIGA VÁRIAS 
"BOCAS DE LOBO" LOCALIZADA NA RUA VENEZA, BTN 3, NAS 
IMEDIAÇÕES DO N° 465 ATÉ DESAGUAR NO CANAL EMISSÁRIO. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a população que reside no referido bairro, bem como através 
de visita pessoal, constatamos que a rua elencada recebe águas pluviais 
vindas das mas adjacentes assim causando inundações e transtornos aos 
moradores. 

Salienta-se que a utilização do carro-pipa para o mister já evidenciado, torna a 
limpeza mais dinâmica, evitando a obstrução das vias do transbordo das águas 
pluviais em épocas de fortes chuvas. 

Outrossim, solicitamos que a limpeza ora em referência, não seja somente a 
retirada de lixo, entulhos e outros, mas também que seja realizada a limpeza 
da tubulação e a assepsia em geral utilizando-se de água transportada em 
carro-pipa no sentido de que possamos garantir que não haja mais o 
transbordo das águas pluviais das vias urbanas supracitadas. 

Sala das Sessões, 06 de Maio de 2022 
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