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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°.1005/ 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 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS SEGUINTES RUAS: 

RUA SÃO RAFAEL 

RUA ACM E TRAVESSAS 

RUA SÃO MARQUES E TRAVESSAS 

RUA SÃO CARLOS E TRAVESSAS 

RUA MATO GROSSO E TRAVESSAS 

RUA NOSSA SENHORA DAS DORES E TRAVESSAS 

RUA BELMONTE E TRAVESSAS 

RUA REVELAÇÃO E TRAVESSAS 

RUA BRASILIA E TRAVESSAS 

RUA GOIÂNIA E TRAVESSAS 

RUA APOLDNIO SALES 

RUA NEYMER NEGREIROS 

RUA ADAUTO PEREIRA 

RUA FREI DAMIÃO 

RUA MONTEIRO MONTEIRO LOBATO 

RU ASCARENHAS DE MORAIS 

A ANTA BÁRBARA 



• 

RUA ALTO NOVO 

RUA VENEZA 

RUA FLORISBELA 

RUA NOVA GLÓRIA 

RUA EUCLIDES DA CUNHA 

RUA SANTA CLARA 

RUA MANOEL JOSÉ DA SILVA 

RUA SÃO PEDRO E TRAVESSAS 

RUA MACHADO DE ASSIS E TRAVESSAS 

RUA NOSSA SENHORA DAS LOURDES E TRAVESSAS 

RUA SANTA QUITÉRIA E TRAVESSAS 

RUA SANTA MARIA E TRAVESSAS 

RUA SÃO COSME E TRAVESSAS 

RUA SÃO AGOSTINHO E TRAVESSAS TODAS LOCALIZADAS NO BAIRRO 
TANCREDO NEVES III. Reiterando o requerimento n°280/2021. 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 pavimentação asfáltica das ruas aqui em apreço no sentido 

de se garantir uma melhor trafegabilidade na ruas e travessas aqui apresentadas. 

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, em de Setembro de 2022. 

eador - 



Sala das Sessões, em e de Setembro de 2022. 

Alanide Silva 
( Gilm to Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No, 1007/ 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 Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário 
de Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA), Solicitando, A DISPONIBILIZAÇÃO 
DO CARRO — FOSSA PARA A RETIRADA DE DEJETOS NAS FOSSAS DO 
POVOADO XINGOZINHO. Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 
De acordo com os munícipes que residem na localidade aqui em apreço, e ainda, 

através de visitas no referido povoado, constatamos que as fossas das pessoas que 

moram no Povoado Xingozinho se encontram cheias, necessitando de uma atenção 

especial por parte da Administração Pública de nossa cidade, no sentido de solucionar 

a demanda aqui apresentada. 

Salienta-se que a cheia das fossas nas residências do povoado ora em referência, 

causa transtornos a todos, uma vez que os dejetos saem pela tampa do equipamento 

gerando desconforto, além do risco iminente da propagação de doenças 

infectocontagiosas em decorrência da situação ora ilustrada. 

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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$ 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°. 1008 / 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 Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário 
de Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA), Solicitando, A DISPONIBILIZAÇÃO 
DO CARRO — FOSSA PARA A RETIRADA DE DEJETOS NAS FOSSAS DO 
POVOADO SÍTIO DO TARÁ. Pelas razões e justificativa expostas a seguir 

JUSTIFICATIVA: 
De acordo com os munícipes que residem na localidade aqui em apreço, e ainda, 

através de visitas no referido povoado, constatamos que as fossas das pessoas que 

moram no Povoado Sítio do Tará se encontram cheias, necessitando de uma atenção 

especial por parte da Administração Pública de nossa cidade, no sentido de solucionar 

a demanda aqui apresentada. 

Salienta-se que a cheia das fossas nas residências do povoado ora em referência, 

causa transtornos a todos, uma vez que os dejetos saem pela tampa do equipamento 

gerando desconforto, além do risco iminente da propagação de doenças 

infectocontagiosas em decorrência da situação ora ilustrada. 

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 	de Setembro de 2022. 
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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°. 1009  / 2022. 

O Vereador que está 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 Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário 
de Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA), Solicitando, A DISPONIBILIZAÇÃO 
DO CARRO — FOSSA PARA A RETIRADA DE DEJETOS NAS FOSSAS DO 
POVOADO MALHADA DA CAIÇARA. Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 
De acordo com os munícipes que residem na localidade aqui em apreço, e ainda, 

através de visitas no referido povoado, constatamos que as fossas das pessoas que 

moram no Povoado Malhada da Caiçara se encontram cheias, necessitando de uma 

atenção especial por parte da Administração Pública de nossa cidade, no sentido de 

solucionar a demanda aqui apresentada. 

Salienta-se que a cheia das fossas nas residências do povoado ora em referência, 

causa transtornos a todos, uma vez que os dejetos saem pela tampa do equipamento 

gerando desconforto, além do risco iminente da propagação de doenças 

infectocontagiosas em decorrência da situação ora ilustrada. 

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, emÃ de Setembro de 2022. 
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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°. 1010 / 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 Mur....dpal — Luiz 
Barbosa de Deus, juntamente com o Senhor Francisco Alves de Araújo (Secretário 
de Infraestrutura da cidade de Paulo Afonso/BA), Solicitando, A DISPONIBILIZAÇÃO 
DO CARRO — FOSSA PARA A RETIRADA DE DEJETOS NAS FOSSAS DO 
POVOADO MALHADA GRANDE. Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 
De acordo com os munícipes que residem na localidade aqui em apreço, e ainda, 

através de visitas no referido povoado, constatamos que as fossas das pessoas que 

moram no Povoado Malhada Grande se encontram cheias, necessitando de uma 

atenção especial por parte da Administração Pública de nossa cidade, no sentido de 

solucionar a demanda aqui apresentada. 

Salienta-se que a cheia das fossas nas residências do povoado ora em referência, 

causa transtornos a todos, uma vez que os dejetos saem pela tampa do equipamento 

gerando desconforto, além do risco iminente da propagação de doenças 

infectocontagiosas em decorrência da situação ora ilustrada. 

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 de Setembro de 2022. 

mar 	s Silva 
( Gilm io 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°. 1021/2022. 

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 Senhor Francisco Alves de Araújo, 

Solicitando, A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RUA DA TORRE LOCALIZADA NO 

POVOADO RIACHO. Pelas 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 aquele logradouro público, necessita da intervenção 

do poder executivo, no sentido de proceder com as melhorias que se fizerem necessário 

para a garantia de trafegabilidade naquela via do povoado aqui especificado. 

Salienta-se que o logradouro aqui em apreço, é uma via importante daquele povoado, 

uma vez que faz ligação com outras localidades que fazem parte da nossa área rural e 

por conseguinte, merece a atenção especial do poder público no sentido de recuperar 

a trafegabilidade daquele logradouro contribuindo dessa forma, e em especial para a 

melhoria do escoamento da produção agrícola daquela área do nosso município. 

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 	7 de Agosto de 2022. 

s Silva 

( GIIm 7io Marinho) 

-Vereador - 
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