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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 846 /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 a Secretária de Desenvolvimento 

Social, Senhora Cíntia Rozena Santana de Deus, Solicitando, UM CURSO DE 
INFORMÁTICA PARA SER MINISTRADO NO COLÉGIO MUNICIPAL DO 
POVOADO LAGOA DA PEDRA. Conforme justificativa exposta a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem no Povoado Lagoa da Pedra, bem 

como, através de visita in loco, verificamos a necessidade da realização de um 

curso de informática voltado para as pessoas interessadas e que residem 

naquela localidade do Município. 

Salienta-se que o curso ora em referência pode ser ministrado no colégio 

municipal do povoado, aproveitando-se dessa forma a estrutura educacional 

existente. 

Outrossim, informamos que cursos dessa natureza possuem o condão de 

preparar jovens e adultos para o competitivo mercado de trabalho. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder Público Municipal, que observe as 

demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 
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local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos Munícipes que 

residem no Povoado Lagoa da Pedra. 

Sala das Sessões, em 14 de Junho de 2022 

Gil 	 iva 
( Gilm r, o 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°. 847 / 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 PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO E O 
REVESTIMENTO DA TORRE DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO 
LOCALIZADA NO BAIRRO MARINA FRANÇA. Conforme justificativa a seguir 
exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que frequenta a referida Igreja, bem como, 

através de visitação pessoal naquele templo religioso, verificamos a 

necessidade em se pavimentar o pátio da paróquia em apreço pois a realização 

de missas e outros eventos a exemplo da trezena de Santo Antônio realizada 

todos os anos são feitas na área de terra batida, causando desconforto poeira 

e outros transtornos para as pessoas que efetivamente ali frequentam. 

Por outro lado, verificamos que a torre da igreja necessita do serviço de 

revestimento no sentido de dotar aquele templo de ambiente salubre e 

agradável aos visitantes e pessoas que se utilizam daquela unidade religiosa. 

Nesse sentido, solicitamos o empenho da Administração Pública do Município 

que envide esforços no sentido de proceder com o quanto solicitado para que 

as pessoas que ali frequentam possam desfrutar de ambiente salubre. 



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, e 14 de Junho de 2022 

Gilmán 
( Gilm • r o arinho) 

- 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°. 848 / 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 Senhor Francisco 
Alves de Araújo, Solicitando, A RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DE PATROLAMENTO 
DAS RUAS DO POVOADO LAGOA DA PEDRA. Conforme justificativa exposta a 
seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem no Povoado Lagoa da Pedra, e ainda, 

conforme visita realizada naquela localidade, constatamos que as ruas do referido 

povoado necessitam de patrolamento, haja vista a má condição em que se encontram 

por conta do tempo chuvoso que assola nossa cidade. 

Salienta-se que a referida recuperação de estradas e ruas é um pedido que advém 

das camadas populares que residem nos povoados da cidade e verificando as reais 

condições e necessidades clamamos ao Poder Executivo para o encaminhamento e 

execução do quanto solicitado. 

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 14 de Junho de 20 

m. 	64a s Silva 
( Gilm io Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFI SO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.849 1 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 DE QUEBRA 
MOLAS NA AVENIDA DOS ESTUDANTES, conforme justificativa a seguir 

exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que trafegam diariamente na Avenida dos 

Estudantes, Bairro Amaury Alves de Menezes o quebra-molas existente nas 

imediações do colégio municipal casa da criança, foi construido de forma 

inadequada, uma vez que o referido equipamento de contenção ficou tortuoso, 

merecendo uma atenção especial do Poder Público Municipal no sentido de 

corrigir a referida demanda. 

Nesse sentido, e a titulo de sugestão ao chefe do Poder Executivo, seria 

interessante construir um quebra-molas com elevação no mesmo local, 

corrigindo o traço tortuoso do referido quebra-molas e em consequência 

teremos uma faixa de pedestres naquela importante e movimentada Avenida 

da cidade. 

o  o REe :gES 
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Assim sendo, solicitamos o empenho da Administração Pública do Município 

que envide esforços no sentido de fazer as adequações necessárias ao quanto 

solicitado uma vez que a sociedade Paulo Afonsina clama por esta melhoria no 

equiwpw to aqui demonstrado 
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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 nossos 

munícipes 

Sala das Sessões, eAi  09 de Junho de 2022 

( Gilm • r • arinho) 
eador 

Digitalizado com CamScanner 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pauh. Afonso 

REQUERIMENTO N°. 872 / 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 URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

LATERAL DO CEMITÉRIO PADRE LOURENÇO TORI LOCALIZADO NO 

BAIRRO CENTENÁRIO. Conforme justificativa a seguir exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside nas proximidades C: cemitério 

especificado, a área em apreço, necessita de urbanização, no sentido de 

contemplar os moradores com uma área de lazer, visando o entretenimento e 

qualidade de vida. 

A titulo sugestivo, o Poder Público pode envidar esforços, no sentido de 

construir naquela localidade uma praça com equipamentos voltados para a 

prática de esportes bem como, equipamentos voltados para o lazer das 

crianças que residem nas imediações. 

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, z 19 de Julho de 2022 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULQ/ à ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 905  / 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 LIMPEZA DA FOSSA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MÓDULO POLICIAL DO POVOADO 
RIACHO conforme justificathiz c seguir exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com os policiais que labutam diariamente naquele importante posto 

de serviço de Segurança Pública, a fossa do esgotamento sanitário se encontra 

cheia, e por conseguinte transbordando, sendo necessário a urgente limpeza. 

Salienta-se que a não retirada urgente dos dejetos e assepsia da fossa aqui em 

apreço, inviabilize o trabalho desenvolvido pelos policiais militares e quiçá 

provoca o fechamento do posto policial por não oferecer condições adequadas 

para o bom andamento do serviço, prejudicando em consequência a sociedade 

que reside naquele povoado. 

Eni tempc. 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 03 de Agosto de 2022 

( Gilm 	annho) 
eador - e 

Digitalizado com CamScanner 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 906 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 — 
Lula Barbosa de Deus, juntamente com o Secretário de Melo Ambiente Sr. 

lvaldo Sales Júnior Solicitando, A COLETA DO LIXO ORGÂNICO NO 

CONDOMINIO MONTEREY RESIDENCE LOCALIZADO NO POVOADO VILA 
MATIAS. conforme justificativa a seguir exposta 

JUSTIFICATIVA; 

De acordo com a comunidade que reside no referido condomlnio, bem como, 

através de visitação ao local, uma vez que este vereador foi chamado por 

populares para tomar conhecimento da situação aqui em apreço, solicitamos 

do poder público municipal que seja envidado os esforços que se fizerem 

necessários no sentido de proceder com a coleta do lixo orgânico daquele 

condomínio. 

Outrossim, informamos que são feitas duas (2) coletas de lixo no povoado Vila 

Matias, entretanto, o condomínio Monterey não está sendo contemplando 

causando desta forma dissabores e transtornos para os municipes lá residem. 

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 

municipes. 	 • 

Sala das Sessões, e 03 de Agosto de 2022 

nr•rvi Namenonnor 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 1 NSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 907  / 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 Administração Senhor 
Cleston Andrade Cavalcante, Solicitando, O RESTABELECIMENTO DO 
SINAL DE INTERNET NO POVOADO LAGOA DA PEDRA. Conforme 

justificativa exposta a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem no Povoado Lagoa da Pedra, bem 

como, através de visita in loco, naquela localidade rural da cidade, verificamos 

que o sinal de internet que outrora existia, se encontra desabilitada causando 

transtornos e dissabores para a comunidade que efetivamente precisa do sinal 

de internet para a solução de problemas corriqueiros. 

Dessarte, a sociedade que reside no loca!, clama ao Poder Público Municipal 

que envide os esforços necessários no sentido de solucionar a demanda aqui 

apresentada no sentido de garantir se; n,ssos Munícipes um serviço Público 

de internet adequado as reais necessidades da população. 

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

demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 
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local, ao passo em çuc, FEDE CF 7:RIMENTO, ao pleito dos nossos 

Munlcipes. 

Sala das Sessões, em 03 de Agosto de 2022 

Iva 
( Gilm o Marinho) 

- V reador - 
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