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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 943/ 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa 
Excelência solicitando ao senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito do Município 
de Paulo Afonso/BA), juntamente com o Senhor Francisco Alves de Araújo 
(Secretário de Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A ILUMINAÇÃO 
DE ACESSO (BA-210) DO POVOADO LAGOA DA PEDRA BEM COMO, A 
ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO REFERIDO POVOADO. Reiteração do 
requerimento N° 273/2021. Pelas razões e justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem no referido povoado e conforme 

visitação ao local, constatamos que o poder público municipal precisa envidar 

os esforços necessários no sentido de proceder com a iluminação do acesso 

ao povoado Lago da Pedra, bem como a iluminação de suas ruas pois se 

encontram desprovidas do referido serviço público, causando transtornos a 

comunidade que reside naquela localidade. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, espera-se que o Poder Público tome as 

providências necessárias no sentido de atender a solicitação da sociedade 

Paulo Afonsina. 

Sala das Sessões, e 03 de Agosto de 2022. 

( Gilm 	arinho) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 924/ 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas 
as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa Excelência solicitando ao 
senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito do Município de Paulo Afonso/BA), juntamente 
com o Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário de Infraestrutura da cidade de 
Paulo Afonso/BA) A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES COM CONSTRUÇÃO 
DE VESTIÁRIOS, ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E COBERTURA, SENDO A 
REFERIDA QUADRA LOCALIZADA NO BAIRRO TANCREDO NEVES III. Reiterando 
o requerimento n°818/2021. Pelas razões e justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem naquele Bairro, e conforme visitação ao local, 

constatamos que o poder público municipal precisa envidar os esforços necessários 

no sentido de proceder com a reforma da quadra de esportes do bairro Tancredo 

Neves III, contemplando aquele bem público com vestiários, alambrado arquibancada 

e além disso proceder com a cobertura da referida quadra de esportes. 

Salienta-se que a reforma da quadra em referência tem como objetivo principal 

desenvolver as atividades esportivas no seio dos nossos jovens e por consequência 

livrá-los do mundo das drogas que tanto trazem malefícios a nossa cidade. 

Dessarte, e ;ar tudo o quanto exposto, espera-se que o Poder Público tome as 

providênciaS necessárias no sentido de atender a solicitação da sociedade Paulo 

Afonsina. 

Sala das Sessões, e 03 de Agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 932 / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa 
Excelência apresentar reiteração do requerimento N° 630/2021 solicitando ao 
senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito do Município de Paulo Afonso/BA), 
juntamente com o Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário de 
Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A REFORMA E COBERTURA 
DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO CENTENÁRIO 
pelas razões e justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

Através de visitação ao local, bem como de acordo com populares e a 

comunidade em geral que reside no Bairro Centenário, verificamos a 

necessidade do poder público municipal proceder com a reforma e cobertura 

da quadra poliesportiva daquele Bairro. 

Salienta-se que a reforma da quadra em referência, trará mais qualidade de 

vida, além de contribuir para que os nossos jovens, não entrem para a 

criminalidade e a utilização de drogas que tanto afligem os pais de família da 

nossa cidade. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, espera-se que o poder público 

municipal, tome as providências necessárias no sentido de atender a 

solicitação da sociedade Paulo Afonsina. 

Sala das Sessões, ej 26 de Julho de 2022. 

( Gilm 	arinho) 
eador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°.  933  2022 
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 

dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa 
Excelência apresentar reiteração do requerimento N° 849/2021 solicitando ao 
senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito do Município de Paulo Afonso/BA), 
juntamente com o Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário de 
Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A CONSTRUÇÃO DE 
DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA ERALDO ROCHA, NAS 
MARGENS DA BA-210, IMEDIAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. pelas 
razões e justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

Através de visitação ao local, bem como, de acordo com populares e a 

comunidade em geral, constatamos que o poder público municipal precisa 

envidar os esforços necessários no sentido de proceder com a construção de 

drenagem das águas pluviais da Avenida Eraldo Rocha, uma vez que sempre 

que chove, aquela localidade fica inundada causando transtornos e dissabores 

para a comunidade em geral. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, espera-se que o Poder Público tome as 

providências necessárias no sentido de atender a solicitação da sociedade 

Paulo Afonsina. 

Sala das Sessões, e 03 de Agosto de 2022. 

(GiImïï Tarinho) 
eador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. SM 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa 
Excelência apresentar reiteração do requerimento N° 850/2021 solicitando ao 
senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito do Município de Paulo Afonso/BA), 
juntamente com o Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário de 
Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A CONSTRUÇÃO DE 
DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA WILSON PEREIRA, NO 
BAIRRO TANCREDO NEVES III. Peias razões e justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se o referido requerimento, pelo fato de que a sociedade em geral, 

clama pela solução de tal demanda, uma vez que o local é bastante 

frequentado por ter um colégio e um hospital situados nessa mesma rua e em 

período chuvoso, aquela localidade fica inundada, causando transtornos e 

dissabores a comerciantes, pedestres e condutores de veículos, sobretudo 

veículos de emergência como ambulâncias e viaturas. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, espera-se que o Poder Público tome as 

providências necessárias no sentido de atender a solicitação da sociedade 

Paulo Afonsina. 

Sala das Sessões, e 03 de Agosto de 2022. 

( Gilm 	larinho) 
reador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°9119 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa 
Excelência apresentar reiteração do requerimento N° 274/2021 solicitando ao 
senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito do Município de Paulo Afonso/BA), 
juntamente com o Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário de 
Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A IMPLANTAÇÃO DE GUARD 
RAIL AO LONGO DA RODOVIA BA- 210, NO COMPLEXO DE BAIRROS 
TANCREDO NEVES pelas razões e justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

Através de visitação ao local, bem como de acordo com populares e a 

comunidade em geral que se utiliza daquela importante rodovia que liga o 

complexo de bairros Tancredo Neves ao centro da cidade, verificamos a 

necessidade de implantação de Guard Rail visando a segurança tanto para os 

motoristas de veículos, quanto para a comunidade que circula ao longo da 

referida rodovia. 

Ressalta-se por oportuno, que o atendimento do pleito em referência 

beneficiará a sociedade Paulo Afonsina como um todo, uma vez que trará mais 

segurança para as pessoas que se utilizam daquela rodovia. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, espera-se que o Poder Público tome as 

providências necessárias no sentido de atender a solicitação da sociedade 

Paulo Afonsina. 

Sala das Sessões, ejj 26 de Julho de 2022. 

(Gilm o arinho) 
eador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°.936 / 2022 
O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 

dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa 
Excelência apresentar reiteração do requerimento N° 261/2021 solicitando ao 
senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito do Município de Paulo Afonso/BA), 
juntamente com o Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário de 
Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A CONSTRUÇÃO DE PONTOS 
DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA DE CONCRETO OU PREMOLDADO AO 
LONGO DA BA- 210 CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DE LAGOA DA 
PEDRA, XINGOZINHO, RIO DO SAL E MALHADA GRANDE pelas razões e 
justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

Através de visitação ao local, bem como, de acordo com populares e a 

comunidade em geral que residem nas localidades em epígrafe, o poder 

público do município precisa envidar esforços no sentido de construir ao longo 

da BA-210 pontos de ônibus para abrigar as pessoas que necessitam ficar a 

espera de transporte coletivo que circulam naquela rodovia. 

Ressalta-se por oportuno, que o atendimento do pleito em referência 

beneficiará a sociedade que reside nas localidades citadas além do que, trará 

mais conforto e comodidade para nossos munícipes. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, espera-se que o Poder Público tome as 

providências necessárias no sentido de atender a solicitação da sociedade 

Paulo Afonsina. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°.937 / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa 
Excelência apresentar reiteração do requerimento N° 765/2021 solicitando ao 
senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito do Município de Paulo Afonso/BA), 
juntamente com o Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário de 
lnfraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A COLOCAÇAO DE LÂMPADAS 
EM LED, POR TODA A EXTENSÃO DA RUA DOM MÁRIO ZANETTA NO 
BAIRRO CENTENÁRIO. Pelas razões e justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem naquele Bairro, e conforme visitação ao 

local, constatamos que o poder público municipal precisa envidar os esforços 

necessários no sentido de proceder com a colocação de lâmpadas em Led em 

toda a extensão da rua Dom Mário Zanetta, esta, localizada no Bairro 

Centenário, uma vez que as lâmpadas aqui em comento além de trazer 

economia aos cofres públicos, embeleza a cidade e ainda se constitui como 

prevenção aos atos de criminalidade. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, espera-se que o Poder Público tome as 

providências necessárias no sentido de atender a solicitação da sociedade 

Paulo Afonsina. 

Sala das Sessões, e 03 de Agosto de 2022. 
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