
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°. 961/ 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa 
Excelência apresentar ao senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito o) Município 
de Paulo Afonso/BA), juntamente com o Senhor Francisco Alve_ de Araújo 
(Secretário de Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A COBERTURA 
DO CANAL EMISSÁRIO QUE CRUZA O BTN I DA AVENIDA PANORÂMICA 
(BA — 210) ATÉ A RUA CIPÓ, CONTEMPLANDO AS RUAS ITAPARICA, 
VINTE E UM DE ABRIL E WILLIAM DE JESUS. Reiteração do requerimento 
N° 245/2021. Pelas razões e justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem no referido Bairro e conforme visitação 

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

esforços necessários no sentido de proceder com a coberturz. do canal 

especificado alhures uma vez que além de prevenir possíveis doenças que 

podem acometer os moradores daquela localidade evita-se dessa forma o mal 

cheiro exalado pelo referido canal. 

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 PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 962 / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa 
Excelência apresentar ao senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito do Município 
de Paulo Afonso/BA), juntamente com o Senhor Francisco Alvet de Araújo 
(Secretário de Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A IMP....-INTAÇÃO 
DE PASSARELAS AO LONGO DA BA-210 ENTRE AS IMEDIAÇÕES DO 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES ATÉ A DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA 
FEDERAL. Reiteração do requerimento N° 630/2021, pelas razões e 
justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

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

geral, verificamos a necessidade de se instalar ao longo da rodovia BA-210 no trecho 

especificado á cima, passarelas para que os pedestres possam fazer a travessia da 

referida rodovia de forma segura, tendo em vista o grande número de veículos que 

circulam diariamente naquela estrada de acesso a nossa cidade. 

Salienta-se que a instalação de passarelas ao longo da rodovia em referência, trará 

mais qualidade de vida, além de contribuir para a segurança das pessoas que 

necessitam fazer a travessia diariamente ao longo da BA-210. 

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, e 05 de Agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 963 / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perente Vossa 
Excelência apresentar ao senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito a) Município 
de Paulo Afonso/BA), juntamente com o Senhor Francisco Alva.. de Araújo 
(Secretário de Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A COLOCAÇÃO 
DE LÂMPADAS EM LED, POR TODA A EXTENSÃO DA AVENIDA DOS 
ESTUDANTES DO BAIRRO BNH AO BAIRRO TROPICAL. Reiteração do 
requerimento N° 764/2021 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 colocação de lâmpadas 3m Led em 

toda a extensão da Avenida dos Estudantes, uma vez que as Iân.,..adas 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 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 964/ 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem per‘nte Vossa 
Excelência apresentar ao senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito do Município 
de Paulo Afonso/BA), juntamente com o Senhor Francisco Alves de Araújo 
(Secretário deInfraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA) A 
REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DA AVENIDA 
PANORÂMICA NAS MARGENS DA BA — 210 INICIANDO-SE NA RUA 
SAGRADA FAMÍLIA ATÉ A DELEGACIA DA PRF — POLÍCIA RODOVIÁRIA 
FEDERAL. Reiteração do requerimento N° 301/2021 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 munic,oal precisa 

envidar os esforços necessários no sentido de proceder com a requalificação e 

pavimentação em paralelo Avenida dito alhures, uma vez que se encontra 

inadequada para circulação de veículos, causando desconforto para todas as 

pessoas que se utilizam da referida Avenida. 

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 05 de Agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF S 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador de Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 969/ 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 COMPLEMENTAÇÃO DO ASFALTO DA RUA JOÃO 
MIGUEL DE LIMA LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCA. Pela.; razões e 

justificativa expostas a seguir 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com moradores que residem na rua ora referenciada, bem como através de 

visitação ao local, constatamos que apesar do serviço de pavimentação asfáltica que 

foi realizada em outrora na rua João Miguel de Lima, um trecho daquele logradouro 

não foi contemplado com o serviço aqui apresentado. 

Salienta-se que o trecho especificado, não perfaz 500 metros, sendo que as pessoas 

que lá residem convivem com poeira, lama e crateras advindas do tempo r‘luvoso em 

nossa cidade, sendo necessário que o poder público municipal envide os esforços que 

se fizerem necessário no sentido de contemplar os moradores que clamam por uma 

solução da problemática aqui em apreço. 

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 05 de Agosto de 2022. 

s Silva 
( Gilm o Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Estado da Bahia 
Gabinete de Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 972/ 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perEnte Vossa 
Excelência apresentar ao senhor Luiz Barbosa de Deus (Prefeito d ) 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 PARA TRANSPORTE COLETIVO EM 
ESTRUTURA DE CONCRETO OU PREMOLDADO AO LONGO DA BA- 210 
CONTEMPLANDO OS POVOADOS DE ANGICO I E II. Reiteração do 
requerimento N° 441/2021 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 constriir ao longo 

da BA-210 pontos de ônibus para abrigar as pessoas que neces,,t am 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 de sociedade 

Paulo Afonsina 

Sala das Sessões e 05 de Agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 973 / 2022 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, vem perante Vossa 
Excelência apresentar 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 LÂMPADAS EM LED, POR TODA A EXTENSÃO DA BA-210 NO 
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O PARQUE DE EXPOSIÇÕES E O 
BAIRRO BALANÇA (RIACHO DA MORENA/SANTO ANTÔNIO), 
CONTEMPLANDO OS BAIRROS CLÉRISTON ANDRADE, JARDIM BAHIA, 
SIRIEMA I, II E III. Reiteração do requerimento N° 772/2021 pelas razões e 
justificativa a seguir expostas. 

JUSTIFICATIVA: 

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

em geral que residem nas localidades em epígrafe, o poder público do município 

precisa envidar esforços no sentido de substituir e/ou implantar lâmpadas em led ao 

longo da rodovia especificada, haja vista que este tipo de iluminação além de trazer 

economia aos cofres públicos melhora consideravelmente o nível de iluminação em 

áreas abertas e logradouros públicos. 

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 

melhorando desta forma a segurança das pessoas que residem naquelas imediações. 

Dessarte, e por tudo o quanto exposto, espera-se que o Poder Pút I co tome as 

providências necessárias no sentido de atender a solicitação da sociedade Paulo 

Afonsina. 

Sala das Sessões eu 26 de Julho de 2022. 
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