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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 N0.1024 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 cidaoe de Paulo Afonso/BA) Solicitando, A 
DISPONIBILIZAÇÃO DO CARRO — FOSSA PARA A RETIRADA DE DEJETOS 
NAS FOSSAS DO POVOADO LAGOA DO JUNCO. 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 Lagoa da Pedra 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 redências 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 situertuo ora ilustrada. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder públiiip 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 e de Setembro 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°.1025/ 2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente 
perante a Vossa Excelência, consubstariciado 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 MANDÚ. 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 Lagoa da Pedra 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 reLidências do povoado ora em referência, 

causa transtornos a todos, uma vez que os dejetas 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 e 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°. 1026/ 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 PEDREIZINHA. 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 Lagoa da Pedra 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 publico municipal, que observe as demandas 

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

que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Municipes. 

Sala das Sessões, em2 de Setembro de 2022. 

már 	s Silva 
( Gilm o Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF NSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.102712022. 

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 Exma. Sr. Prefeito Municipal — 
Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor 
Francisco Alves de Araújo, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO DE UMA 
FARMÁCIA BÁSICA NO COMPLEXO DE BAIRROS TANCREDO NEVES. 
Reiteração do requerimento N° 269/2021. 

Sala das Sessões, em 09 de setembro de 2022. 

Gilm r Soares Silva 

(Gilmário Marinho) 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bebia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1037  / 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 M inicipal — 

Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o Secretário de InfraestrUtura Sr. 
Francisco Alves de Araújo, Solicitando, A CONSTRUÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO NA AREA EXTERNA DO COLÉGIO RIVADALVA DE 
CARVALHO LOCALIZADO NO BAIRRO TANCREDO NEVES II. conforme 

justificativa a seguir exposta. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que se utiliza do Colégio Rivadalva de Carvalho, 

bem como, através de visitação ao local, identificamos a necessidade de se 

construir no referido colégio um estacionamento adequado às neces ;idades de 

professores, alunos e visitantes, uma vez que a unidade escolar não dispõe de 

espaço adequado para o efetivo estacionamento de veículos. 

Outrossim, informamos que a construção do estacionamento poderá ser feito 

nos moldes daqueles já implantados, como o que foi construído na frente da 

Prefeitura da cidade. 

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 pleit* dos nossos 

munícipes. 

Sala das Sessões, 	15 de JUlho de 2022 
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JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade em geral que frequenta o Hospital Nair Alves de Souza, 
bem como, através de visita realizada naquela unidade hospitalar, verificamos que o 
Poder Público do Município precisa envidar os esforços que se fizerem necesAário no 
sentido de construir um espaço de convivência nas dependências do referido 
nosocômio. 

Salienta-se que em outrora, havia um espaço à sombra de árvores em que as pessoas 
ali permaneciam. Na a ualidade, algumas árvores foram derrubadas, e a área aqui em 
apreço não dispõe de conforto adequado para as pessoas que precisam se utilizar dos 
serviços de saúde daouela unidade. 

Por tudo o quanto exposto, necessitamos construir no local um espaço adequado, 
confortável e acolhedor para as pessoas que permanecem naquele hospital na 
companhia de entes queridos que passam por atendimento. 

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 1 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°. 1046/ 2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente 
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento intemo 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 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E/OU ESPAÇO DE 
CONVIVÊNCIA NA FRENTE DO HOSPITAL NAIR ALVES DE SOUZA. Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. 1047 / 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. Prefedo Municipal — Luiz 

Barbosa de Deus, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Senhor Francisco 
Alves de Araújo, Solicitando, A REQUALIFICAÇÃO DC ASFALTO DO 

CONDOMÍNIO BEIRA RIO. Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no condomínio beira rio, bem como, através 
de visita realizada naquela localidade, verificamos que o poder público do município 
precisa envidar os esforços que se fizerem n:3cessário no sentido de requalificar o 
asfalto das ruas do referido condomínio. 

Salienta-se que a demanda ora apresentada, é um desejo da sociedade que reside 
naquele condomínio, uma vez que o asfalto das ruas daquele logradouro público 
encontra-se em situação degradante, apresentando crateras e dificultando o tráfego de 
veículos, razão pela qual a sociedade que ali reside suplica ao poder executivo da 
nossa cidade que intervenha no sentido de proceder com a requalificação do asfalto 
aqui em comento 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao Poder Público Municipal, que observe as demandas 
importantes, necessárbs e urgentes solicitadas pela sociedade local, ao tempo em 
que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Munícipes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO SO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRI01111NRINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1048  / 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 Administrador do Bairro Tancredo Neves Senhor 
José Guedes Júnior, Solicitando, A IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA 

ATRAVÉS DE POSTEAMENTO DA IGREJA CATÓLICA DE SANTO ANTÓNIO 

LOCALIZADA NO BAIRRO MARINA FRANÇA. Pelas razões e justificativa expostas 
a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que frequentam a Igreja aqui em referência, e ainda, através 
de visitas realizadas ao local, verificamos que o poder público do município precisa 
envidar os esforços que se fizerem necessário no sentido de providenciar a 
implantação da iluminação da área externa da Igreja de Santo António. 

Salienta-se que a parte externa daquela comunidade Católica se encontra na 
escuridão, sendo necessário que seja providenciado a iluminação daquele espaço 
garantindo desta forma mais conforto e segurança às atividades ecumênicas 
realizadas naquele templo Católico. 

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 nossns Municipes. 

Sala das Sessões, em 	de Setembro de 2022. 

S:AVE ST O 

i EMJàJ  

 

 

o 

Digitalizado com CamScanner 



APROVADO (A) NA SESSÃO N°2202._ 

CE2k) talaciFelauahcji)-12 

VOTOS CONTRA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1049 / 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 PO Exma, Sr. Prefeito Municipal — Luiz 
Barbosa de Deus, juntamente COM o Admink trador do Bairro Tancredo Neves Senhor 
José Guedes Júnior, Solicitando, A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ACESSO AS 
FÁBRICAS DA NETUNO E INTEGRAL MIX LOCALIZADAS NO BAIRRO PA-4, 
COMPLEXO BTN. Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares e funcionários que se utilizam do acesso em referência, e 
ainda, através de visita realizadas ao local, verificamos que o poder público do 
municlpio precisa envidar os esforços que se fizerem necessário no sentido de 
providenciar a limpeza e conservação do acesso às unidades fabris aqui 
apresentadas. 

Salienta-se que o citado acesso se encontra eivado de matagal causando transtornos 
para as pessoas que precisam transitar naquela área, sendo necessário a devida 
conservação e limpeza para que possamos oferecer aos nossos munícipes um 
logradouro público salubre e seguro. 

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 1 de Setembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 	 • 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 
II- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1050 / 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 REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES DO BAIRRO BARROCA. Pelas razões e justificativa expostas a 
seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com os moradores e pessoas que presidem a associação aqui em apreço, 
e ainda, através de vir ita ao prédio ora referenciado, verificamos a necessidade de 
uma reforma geral, ¡findo em vista que a comunidade necessita de um espaço 
adequado para a realização de reuniões e outros serviços destinados ao povo daquela 
localidade. 

Salienta-se que o prédio da associação aqui em comento, se encontra completamente 
degradado haja vista, não ter passado por reformas e/ou melhorias ao longo dos anos, 
por esse motivo, aquela comunidade, suplica ao poder Público Municipal que envide 
os esforços que se fizerem necessário para proceder com a devida reforma do prédio, 
trazendo dessa forma urna melhor qualidade de vida para as pessoas que residem no 
Bairro Barroca 

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, em2. de Setembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1052 / 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 CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ÔNIBUS NO 

CONDOMINIO BEIRA RIO. Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no condominio beira rio, bem como, através 
de visita realizada naquela localidade, verificamos que o poder público do município 
precisa envidar os esforços que se fizerem necessário no sentido de construir um 
ponto de ónibus na frente do condomlnio aqui em referência. 

Salienta-se que a demanda ora apresentada. é um desejo da sociedade que reside 
naquele condomínio, uma vez que não desfrutam de um espaço adequado para 
ficarem á espera dos transportes que circulam rtaquela área da nossa cidade. 

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 MunIcipes. 

Sala das Sessões, em 1 de Setembro de 2022. 
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