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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.978 /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 Meio Ambiente Senhor Ivaldo 

Sales Nascimento Júnior, Solicitando, A SUBSTITUIÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO 

POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PRAINHA, PARA (PSF) SÃO VICENTE 

Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com moradores que residem na localidade citada, bem como, através de 

visitação ao local, constatamos que a identificação que consta no posto de saúde 

daquele Bairro se encontra inadequada, uma vez que o nome oficial daquela 

localidade é denominado de Bairro São Vicente. 

Salienta-se que a população que reside no Bairro aqui em apreço se sente 

desprestigiada com o alcunha de "prainha", e por conseguinte clama ao poder público 

do município que seja providenciado a fixação do nome oficial daquela localidade "São 

Vicente" no (PSF) Posto de Saúde da Família, por ser uma medida do direito das 

pessoas que ali residem. 

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

importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade local, ao tempo em 

que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Munícipes. 

Sala das Sessões, e 29 de Agosto de 2022. 

ma 	s Silva 
( Gilm lo Marinho) 

- Vereador - 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Nfonso 

REQUERIMENTO N°. 979 / 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 Meio Ambiente Senhor Ivaldo 

Sales Nascimento Júnior, Solicitando, A SUBSTITUIÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE 
BAIRRO PRAINHA PARA BAIRRO SÃO VICENTE EM PLACAS DE ACESSO AO 

REFERIDO BAIRRO. Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com moradores que residem na localidade citada, bem como, através de 

visitação ao local, constatamos que a identificação que consta nas placas de acesso 

ao Bairro se configuram de forma inadequada, uma vez que o nome oficial daquela 

localidade é denominado de Bairro São Vicente. 

Salienta-se que a população que reside no Bairro aqui em apreço se sente 

desprestigiada com o alcunha de "prainha", e por conseguinte clama ao poder público 

do município que tais afixações em placas de acesso daquela localidade sejam 

devidamente reparadas e corrigidas para o nome oficial do Bairro. 

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

importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade local, ao tempo em 

que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Munícipes. 

Sala das Sessões, e 29 de Agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 980 / 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 Meio Ambiente Senhor Ivaldo 
Sales Nascimento Júnior, Solicitando, UMA ÁREA ADEQUADA DESTINADA A 
TRANSPORTES ALTERNATIVOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO PODER 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO. Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 
De acordo com os municipes que trabalham com transportes alternativos do tipo 

mototáxi, taxi, uber, tuck tuck entre outros, em eventos proporcionados pelo poder 

público municipal, há a ausência de uma área especifica no sentido de acolher todos 

esses profissionais de forma organizada e ordenada. 

Em sendo assim, tais profissionais, e a sociedade em geral, clama ao Poder Executivo 

que envide os esforços que se fizerem necessário para que seja disponibilizados para 

estes profissionais um espaço adequado, contribuindo dessa forma para uma 

prestação de serviço com mais qualidade e segurança, além do que o pocer executivo 

de nossa cidade, terá a oportunidade de ordenar o referido serviço em épueas festivas 

realizadas pela Prefeitura Local. 

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 24 de Agosto de 2022. 

s Silva 
( Gilm o Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 981 / 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 Senhc r Francisco 
Alves de Araújo, Solicitando, A COLOCAÇAO DE BRAÇOS PARA I. I :MINAÇÃO 
EM POSTES DO BAIRRO PALOMA. Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com moradores que residem na localidade citada, bem como, através de 

visitação ao local, constatamos a ausência de iluminação em sete postes do referido 

Bairro, sendo que as pessoas que lá residem estão padecendo com a ausência do 

serviço público aqui em apreço sendo necessário que o poder público do município 

envide os esforços que se fizerem necessário no sentido de sanar a problemática aqui 

apresentada. 

Salienta-se que a falta de iluminação naquela localidade desencadeia uma série de 

outros problemas, a exemplo de ocorrências ligadas diretamente a segurança pública 

como furtos, roubos, arrombamentos de residências e assim sucessivamente, bem 

verdade, que a população que reside no Bairro aqui em apreço se encontram 

amedrontadas com toda a real situação que vivem atualmente. 

Por tudo que foi aqui exposto, solicitamos do poder público do município que verifique 

a situação aqui apontada e em um breve lapso temporal resolva o problema da 

sociedade aqui em comento. 

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

importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade local, ao tempo em 

que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Munícipes. 
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Sala das Sessões, e 29 de Agosto de 2022. 

ma V1 	Silva 
( Gilm í io Marinho) 

- Vereador - 



• 
NADO (A) NA SESSÃO Nr  

VOTOS CONTRA_ 	  
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GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARIN O 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 987  12022. 

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 Senhor Jandirson Campos Torres, Solicitando, A 
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO 
DE PEQUENOS AGRICULTORES DO POVOADO MALHADA GRANDE. Pe las razões e 
justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 
De acordo com os integrantes da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado 

Malhada Grande, bem como através de visitas e reuniões naquela localidade, verificamos a 

necessidade de se construir um galpão para que a referida associação possa estar 

acondicionando tratores e implementos agrícolas 

Salienta-se que a localidade em apreço, dispõe de espaço que é utilizado como sede da 

associação, porem, a comunidade necessita de que o poder público do município envide os 

esforços que se fizerem necessário no sentido de se construir um galpão para atender a 

necessidade da associação de estar guardando os tratores e implementos agrin)1as, uma vez 

que o equipamento aqui em apreço necessita de espaço adequado no sentido de se evitar o 

desgaste oriundo de intempéries e ações do tempo de toda natureza. 

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

necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade local, ao tempo em que, PEDE 

DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Munícipes. 

Sala das Sessões, em 30 de Agosto de 2022. 
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