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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO SO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente 
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno d-:Ista casa, 
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito M micipal — 
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o Secretário de Infraest. atura Sr. 
Francisco Alves de Araújo Solicitando, A MANUTENÇÃO E REPARO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E DE ACESSO DO AEROPORTO DA 
CIDADE DE PAULO AFONSO/BA 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com relatos da gestão do aeroporto da nossa cidade,a área externa, 
bem como a área de acesso ao aeroporto, se encontram sem iluminação, 
necessitando que seja realizado a troca de lâmpadas queimadas e outras 
intervenções necessárias e adequadas ao funcionamento do ref Jo bem 
público no sentido de que seja mantido de forma satisfatória a decolagem e 
aterrisagem de aeronaves. 

Atenciosamente; 

  

Sala das Sessões, 13 de Maio 2022 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 1 AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paul: Afonso 

REQUERIMENTO N°. 794 / 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, juntamente com o Secretário de Agricultura e 

Aquicultura Sr. Jandirson Campos Torres Solicitando, O REPARO DA 

BOMBA DA LAVANDERIA DO POVOADO SITIO DO TARA conforme 

justificativa a seguir exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no Sítio do Tará, a 5omba da 

lavanderia se encontra quebrada, prejudicando de forma direta as donas de 

casa daquele povoado que necessitam do espaço aqui especificado para a 

lavagem de roupas dos seus familiares. 

Nesse sentido, solicitamos o empenho da Administração Pública do Município 

para que envide os esforços necessários para solucionar a demanda aqui 

apontada, uma vez que aquela comunidade não pode padecer por conta de um 

serviço público paralisado a vários meses. 

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 nossos 

munícipes. 

Sala das Sessões, g 13 de Maio de 2022 

(Gilmó arinho) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO Ne. 79812022. 

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 Sr, 
Francisco Alves de Araújo, Solicitando, A REQUALIFICAÇÂO ASFÁLTICA 

EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO BARROCA, conforme justificativa a 
seguir exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no Bairro Barroca, bem como, 
através de visitação a referida localidade, o asfalto das Ruas se encontram 
deteriorados, necessitando que o Poder Público Municipal proceda com os 
reparos necessários no sentido de garantir trafegabilidade adequada aos 
veículos que circulam por aquelas vias da cidade. 

Salienta-se que a deterioração do asfalto entre outros fatores, adveio do 
crescimento populacional do bairro onde os moradores necessitaram proceder 
com a ligação de água e esgoto para novas residências construídas naquela 
comunidade. 

Necessário enfatizar que os pontos críticos da deterioração do asfalto se 
encontram nas proximidades da quadra de esportes e na Rua Jose Reinaido 
de Souza sendo que nessas vias observamos crateras enormes que por 
conseguinte necessitam de reparo de modo urgente. 

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 nossos 
munícipes. 

Sala das Sessões, em 24 de Maio de 2022 
Gilmário Soares Silva 
( GlImário 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°. 799  /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, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Sr. 
Francisco Alves de Araújo, Solicitando, A REQUALIFICAÇÃOIREFORMA 
GERAL DA LAVANDERIA DO POVOADO LAGOA DA PEDRA, conforme 

justificativa a seguir exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no povoado Lagoa da Pedra, bem 
como, através de visltação a referida localidade, verificamos que a bavanderia 
utilizada por donas de casa daquela comunidade, necessita da intervenção do 
Poder Público Municipal no sentido de requalificar o referido bem público, 
Inclusive o •cedendo com a constr çâo do muro de proteclo,  trazendo 
desta forrna mais conforto e segurança às pessoas que se utilizam daquela 
lavanderia. 

Nesse sentido, solicitamos o empenho da Administração Pública do Município 
que envide esforços no sentido de realizar a reforma geral da lavanderia aqui 
em apreço para que as senhoras que se utilizam do referido espaço possam 
desfrutar de ambiente salubre e com condições adequadas de atender toda a 
comunidade do povoado aqui elencado. 

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 nossos 
munícipes. 

Sala das Sessões, em 24 de Maio de 2022 
Gilmárlo Soares Silva 
( GlImário Marinho) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bailia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 800 /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, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Sr. 
Francisco Alves de Araújo, Solicitando, A REQUALIFICAÇÃO/REFORMA 
GERAL DA LAVANDERIA DO POVOADO SITIO DO TARA conforme 
Justificativa a seguir exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no Sítio do Tara, bem como, através 
de visitação ao referido povoado, verificamos que a lavanderia utilizada por 
donas de casa daquela localidade necessita da Intervenção do Poder Público 
Municipal no sentido de requalificar o referido bem público Inclusive 
procedendo com a construção do muro de proteção, trazendo desta forma 
mais conforto e segurança as pessoas que se utilizam daquela lavanderia. 

Salienta-se que conforme foi apurado Junto a comunidade daquele povoado a 
bomba da lavanderia se encontra quebrada a vários meses prejudicando as 
senhoras que se utilizam daquele espaço para a lavagem de roupas de seus 

familiares. 

Nesse sentido, solicitamos o empenho da Administração Pública do Município 
que envide esforços no sentido de realizar a reforma geral da lavanderia aqui 
em apreço para que as senhoras que se utilizam do referido espaço possam 
desfrutar de ambiente salubre e com condições adequadas de atender toda a 
comunidade do povoado aqui elencado. 

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 nossos 

munícipes. 
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Sala das Sessões, em 24 de Maio de 2022 
Gilmário Soares Silva 
( Gilmárlo Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exulo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo fome 

REQUERIMENTO N°. 798'  2022. 

1
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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 Sr. 
Francisco Alves de Araújo, Solicitando, A REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA 

EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO BARROCA, conforme justificativa a 
seguir exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no Bairro Barroca, bem como, 
através de visitação a referida localidade, o asfalto das Ruas se encontram 
deteriorados, necessitando que o Poder Público Municipal proceda com os 
reparos necessários no sentido de garantir trafegabilidade adequada aos 
veículos que circulam por aquelas vias da cidade. 	 1 

Salienta-se que a deterioração do asfalto entre outros fatores, adveio do 
crescimento populacional do bairro onde os moradores necessitaram proceder 
com a ligação de água e esgoto para novas residências construídas naquela 
comunidade. 

Necessário enfatizar que os pontos críticos da deterioração do asfalto se 
encontram nas proximidades da quadra de esportes e na Rua José Reinaido 
de Souza sendo que nessas vias observamos crateras enormes que por 
conseguinte necessitam de reparo de modo urgente. 

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 nossos 
munícipes. 

Sala das Sessões, em 24 de Maio de 2022 
Olmedo Soares Silva 
( GlImárlo Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bailia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 799  / 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, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Sr. 
Francisco Alves de Araújo, Solicitando, A REQUALIFICAÇÃO/REFORMA 
GERAL DA LAVANDERIA DO POVOADO LAGOA DA PEDRA, conforme 
Justificativa a seguir exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no povoado Lagoa da Pedra, bem 
como, através de visitação a referida localidade, verificamos que a lavanderia 
utilizada por donas de casa daquela comunidade, necessita da Intervenção do 
Poder Público Municipal no sentido de requallficar o referido bem público, 
inclusive procedendo com a construção do muro de proteck trazendo 
desta forma mais conforto e segurança as pessoas que se utilizam daquela 
lavanderia. 

Nesse sentido, solicitamos o empenho da Administração Pública do Município 
que envide esforços no sentido de realizar a reforma geral da lavanderia aqui 
em apreço para que as senhoras que se utilizam do referido espaço possam 
desfrutar de ambiente salubre e com condições adequadas de atender toda a 
comunidade do povoado aqui elencado. 

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 nossos 
munícipes. 

Sala das Sessões, em 24 de Maio de 2022 
Gilmário Soares Silva 
( GlImárlo Marinho) 

-Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exma. Sr. Presidente da Cântara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 800 / 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 — 
Lulz Barbosa de Deus, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Sr. 
Francisco Alves de Araujo. Solicitando, A REQUALIFICAÇÃOIREFORMA 
GERAL DA LAVANDERIA DO POVOADO SITIO DO TARA conforme 
justificativa a seguir exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no Sítio do Terá, bem como, através 
de visitação ao referido povoado, verificamos que a lavanderia utilizada por 
donas de casa daquela localidade necessita da intervenção do Poder Público 
Municipal no sentido de requalificar o referido bem público Inclusive 
procedendo com a construção do muro de Proteção, trazendo desta forma 
mais conforto e segurança as pessoas que se utilizam daquela lavanderia. 

Salienta-se que conforme foi apurado junto a comunidade daquele povoado a 
bomba da lavanderia se encontra quebrada a vários meses prejudicando as 
senhoras que se utilizam daquele espaço para a lavagem de roupas de seus 

familiares. 

Nesse sentido, solicitamos o empenho da Administração Pública do Município 
que envide esforços no sentido de realizar a reforma geral da lavanderia aqui 
em apreço para que as senhoras que se utilizam do referido espaço possam 
desfrutar de ambiente salubre e com condições adequadas de atender toda a 
comunidade do povoado aqui elencado. 

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 nossos 

munícipes. 
Sala das Sessões, em 24 de Maio de 2022 

Gilmário Soares Silva 
( GlImárlo Marinho) 

- Vereador - 
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