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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°. 1112 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 Munr.ripal — Luiz 
Barbosa de Deus, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Sentiu, Francisco 
Alves de Araújo, Solicitando A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO 
POVOADO BAIXA DO BOI.  Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem no Povoado Baixa do Boi, e conforme visita 

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

esforcos necessários no sentido de proceder com a reforma da quadra de 

esportes do Povoado ora em referência,  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 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 O de Outubro 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 3  fonso 

REQUERIMENTO N°. 1113/ 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 Administração Senhor Cleston 
Andrade Cavalcante, Solicitando, A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIAÇÃO AGROLEITE MATINHA,  
LOCALIZADA NO POVOADO RIACHO.  Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com os associados, bem como, com a diretoria que preside a associação 
AGROLEITE, esta, localizada no Povoado Riacho, constatamos que o poder 
público municipal precisa envidar os esforços que se fizerem necessário no  
sentido de contemplar aquela associação com mobilia de escritório, uma vez que 
não dispõe do referido equipamento para atender as demandas administrativas 
daquela associação. 

Salienta-se que a associação AGROLEITE, exerce um papel importante no tocante a 
produção leiteira do municipio, bem como, exerce função social, uma vez que contribui 
não só para o aumento da produção rural, mas também, para a geração de emprego e 
renda dos seus associados e indivíduos que residem naquele Povoado. Portanto, a 
referida associação merece ser vista com outros olhos pela Prefeitura da nossa cidade 
sendo que nesse contexto, o poder executivo local, precisa conter plar aquela 
instituição com mobília a ser devidamente utilizada na sede dos associadns 

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 	O de Outubro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1116  / 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 Murv:ipaI — 

Luiz Barbosa de Deus, 
juntamente com o Secretário de Infraestrutura Senhui 

Francisco Alves de Araújo, Solicitando, 
A SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE 127 VOLTZ PARA 220 VOLTZ DA QUADRA DE ESPORTES 

seguir. 
LOCALIZADA NO POVOADO BARRINHA. 

Pelas razões e justificativa expostas a 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem no Povoado em apreço, e conforme visita 
realizada ao local, constatamos que 

o poder público municipal precisa envidar os 
esfor os necessários no sentido de proceder com a substitui ão do adrão de 

ene 'a elétrica da •uadra de es.ortes da uelè Povoado tendo em_ tista
o  existente se encontra obsoleto. 

Salienta-se que os refletores da referida quadra de esportes estão sendo substituídos, 

em consequência, o padrão de energia instalado, já não suporta a carga real dos 
novos equipamentos. 

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 11 de Outubro de 2022 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINE:i 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1117, 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 Agricultura e Aquicultura Senhor 
Jandirson Campos Torres, Solicitando, A CONSTRUÇÃO DA  SEDE DA 
ASSOCIAÇÃO AGROLEITE MATINHA LOCALIZADA NO POVOAI?) RIACHO.  
Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com os associados, bem como, com a diretoria que preside a associação 
AGROLEITE, esta, localizada no Povoado Riacho, constatamos que o poder 
público municipal precisa envidar os esforços que se fizerem necessário no  
sentido de construir uma sede para a associação aqui em apreço  uma vez que 
esta não dispõe de espaço adequado para a realização de reuniões e deliberação de 
assuntos de ordem administrativa. 

Salienta-se que a associação AGROLEITE, exerce um papel importante no tocante a 
produção leiteira do município, bem como, exerce função social, uma vez que contribui 
não só para o aumento da produção rural, mas também, para a geração d.) emprego e 
renda dos seus associados e indivíduos que residem naquele Povoado. Portanto, a 
referida associação merece ser vista com outros olhos pela Prefeitura da nossa cidade 
e precisa contemplar aquela instituição do enquanto solicitado. 

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 	O de Outubro 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°. 1118 / 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 Agricultura e Aquicultura Senhor 
Jandirson Campos Torres, Solicitando, A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR E  
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  
ASSOCIAÇÃO AGROLEITE MATINHA, LOCALIZADA NO POVOADO RIACHO.  
Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com os associados, bem como, com a diretoria que preside a associação 
AGROLEITE, esta, localizada no Povoado Riacho, constatamos que o poder 
público municipal precisa envidar os esforços que se fizerem necessário no  
sentido de contemplar aquela associação com um trator e implementos  
agrícolas,  uma vez que 	não dispõe do referido equipamento para atender a 
demanda de campo daquela associação. 

Salienta-se que a associação AGROLEITE, exerce um papel importante no tocante a 
produção leiteira do município, bem como, exerce função social, uma vez que contribui 
não só para o aumento da produção rural, mas também, para a geração o emprego e 
renda dos seus associados e indivíduos que residem naquele Povoadc Portanto, a 
referida associação merece ser vista com outros olhos pela Prefeitura da nossa cidade 
sendo que nesse contexto, precisa contemplar aquela instituição com um trator para 
servir de instrumento a ser utilizado para a produção rural daquela instituição. 

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 	O de Outubro 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°. 1119 / 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 Agricultura e Aquicultura Senhor 

Jandirson Campos Torres, Solicitando, A REALIZAÇÃO DA FESTA DO LEITE  

TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO JÁ SE CONSOLIDA COMO UMA BACIA 
LEITEIRA GERANDO EMPREGO E OPORTUNIDADES PARA O HOMEM DO  

CAMPO.  Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

O Programa Mais Leite, foi concebido pela Prefeitura local, através da Secretaria ie Agricultura 
e Aquicultura com o objetivo de transformar a nossa -cidade em uma bacia lei eira, gerando 
mais empregos e oportunidades para as pessoas que residem na área rural da cicie. 

Salienta-se que quando da implantação do programa, o município produzia 4 mil litros de leite 
por dia, atualmente, esse número aumentou para 10 (dez) mil litros diários, sendo que a 
produção mensal é da ordem de 300 (trezentos) mil litros. Importante destacar que a referida 
produção é escoada para o Estado do Ceará, haja vista a existência de uma parceria dos 
produtores com uma fábrica de laticínios sediada naquele Estado. 

Por tudo o quanto exposto, temos que a cidade, já se consolidou como uma importante bacia 
leiteira, e por conseguinte, a realização da festa do leite, trará diversos benefícios para os 
produtores rurais, uma vez que eventos dessa natureza servem para trazer mais conhecimento 
acerca de novas tecnologias, escoação da produção, palestras, debates e troca de experiência 

entre os participantes. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao Poder Público Municipal, que observe as demandin: 'mportantes, 
necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade local, ao tempo em 	que, PEDE 

DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Munícipes. 

Sala das Sessões, en-i 7 de Setembro de 2022. 
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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 N°. 1120  2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido. o Plenário. Vem res; eitosamente 
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno rtasta 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 QUADRA DE BASQUETE 
PADRÃO OFICIAL ESTABELECIDO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
BASQUETEBOL (CCB) NO COMPLEXO DE BAIRROS TANCREDO NEVES.  Pelas 

razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com desportistas que praticam a modalidade ora em comento, o Complexo 
de Bairros Tancredo Neves, não dispõe de uma quadra de basquete padrão oficial e 
por conseguinte, o poder público municipal, deve envidar os esforços ne.iessários no 
sentido de se construir o equipamento aqui em câmento para atender as .tessoas que 
praticam a referida modalidade. 

Salienta-se que a modalidade esportiva, ao longo dos anos, vem ganhando um 
número considerado de praticantes, observa-se inclusive, o surgimento em nossa 
cidade, de várias agremiações, entretanto, tais praticantes necessitam de espaço 
adequado construido nos padrões estabelecidos pela Confederação Brasileira de 
Basquetebol (CCB), no sentido de dar suporte para esta prática que no futuro bem 
próximo pode estar representando o nosso município em diversos torneios realizados 

no Pais. 

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 7 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 No, 1121 / 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 Administração Senhor Cleston 

Andrade Cavalcante Solicitando, A IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO NOS POVOADOS RIO DO SAL, MALHADA GRANDE, LAGOA DA 

PEDRA, XINGOZINHO E RIACHO.  Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que residem nos povoados ora em referência, o poder 
público do município, precisa envidar esforços, no sentido de proceder com a 
instalação de monitoramento eletrônico, com a finalidade de impedir a possível ação 
criminosa de delinquentes nas localidades citadas. 

Salienta-se que a instalação de câmeras nos povoados aqui em apreço, trará mais 
conforto e sensação de segurança para os moradores da área rural que contará com 
mais um equipamento voltado para o combate a criminalidade que assola não só a 
nossa cidade mais o País como um todo. 

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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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1126/ 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 Administração Senhor Cleston Andrade Cavalcante, Solicitando, QUE OFICIE 
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA PARA QUE 
PROCEDAM COM O ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA NO SENTIDO DE IMPLANTAR 
UM  SINAL DE TRÂNSITO NA RODOVIA BA-210 NA ALTURA DO CRUZAMENTO QUE DÁ 
ACESSO AO POVOADO VILA MATIAS E PRAINHA DO CANDEEIRO.  Pelas razões e 
justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 
Inicialmente, temos que a rodovia BA-210 "corta" a cidade de Paulo Afonso, fazendo a ligação 

do Complexo de Bairros Tancredo Neves ao centro da cidade. Com  o cresciment demográfico 

do município resultando por consequência no aumento de proprietários de veículos, bem como 

com a construção de uma grande rede atacadista naquela região, e ainda, em razão do intenso 

tráfego que se verifica nessa importante via Estadual é que pleiteamos a instalação de sinal de 

trânsito na região devidamente apontada na ementa do presente requerimento. 

Salienta-se que por conta do intenso tráfego de veículos que ocorre na rodovia aqui em apreço 

a região ao qual pleiteamos a instalação de sinal de trânsito, fica congestionada quando um ou 

outro veiculo pretende adentrar as vias que dão acesso ao povoado de Vila Matias, ou ao 

acesso a prainha do candeeiro, parque aquático, entre outros. Portanto, a instalação do 

referido equipamento na localidade apontada, alem de regular o fluxo de veiculo',  Irá garantira 
prevenção de acidentes, conforto e mais comodidade para as pessoas que circ."im ao longo 
da BA-210. 

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 11 de Outubro de 2022. 
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