CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1064/ 2021.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental
requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Esmo. Sr. Prefeito
Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e ao limo. Sr. Secretário Municipal de
Infraestrutura — Francisco Alves de Araujo, solicitando a pavimentação asfáltica na
estrada de acesso após o Povoado Boa Esperança até o Xangô tendo em vista que esta
sendo implantado naquela localidade um grande empreendimento comercial.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 2021.
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JUSTIFICATIVA
Em visita in loco, foi constatado que nessa localidade esta sendo construído um
grande empreendimento comercial, o Memorial Esperança (Cemitério). Destarte, no
intuito de trazer melhor estrutura para atender toda a população de Paulo Afonso, e
por outro lado, dar uma melhor acomodação para essa empresa e outras que
possam vir. Tudo isso visando a geração de empregos para a nossa cidade. Venho
através deste solicitar a pavimentação asfáltica na estrada de acesso após o
Povoado Boa Esperança até o Xangó.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

1068/

2021.

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na forma

regimental requerer a vossa excelência que se digne remeter o presente ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal- Luiz Barbosa de Deus, solicitando a Iluminação Pública

no Residencial Josefino Texeira le II, Povoado Tigre-Vila Metias, no Município
de Paulo Afonso/BA,

JUSTIFICATIVA

A escassez de iluminação pública desta localidades está colocando em risco a
segurançados moradores, a visibilidade e facilitando ocorrências de roubos,
furtos,entre outros.

Para minimizar o sentimento de insegurança, necessário se faz que o
competente setor daPrefeitura, instale a Iluminação Pública.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido.
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Salas das sessões,27 de julho de 2021.

-Vereador-

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1069/ 2021.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental
requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de
Infraestrutura — Francisco Alves de Araujo, solicitando a colocação de 07 redutores de
velocidade (quebra-molas) na rua do Saco até a rua da Frente no Povoado Malhada
Grande. A solicitação visa proporcionar segurança ao transito dos moradores da mesma.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1070 / 2021.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e ao Ilmo. Sr. Secretário
Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, solicitando o estudo de
viabilidade e execução do calçamento em paralelepípedo no Povoado Malhada
Grande, dando início na saída da Malhada sentido rua da Ladeira, ligando na Lagoa
da Pedra com o povoado até sair na BA 210.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 2021.
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JUSTIFICATIVA

O calçamento do trecho supracitado é um sonho muito antigo dos moradores da
localidade. O requerido local é de grande concentração residencial. A requerida
solicitação trará mais conforto para todos daquela localidade..
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF NSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1079 / 2021.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando a
construção de um ponto de ônibus à Rua Inhapi, no bairro da Barroca, para os
populares que necessitam fazer uso do transporte público urbano. Não existe
um local adequado para que os populares aguardem o ônibus, assim tem que
esperar em um terreno, Dem nenhuma proteção contra o aol ou chuva.

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2021.
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JUSTIFICATIVA
Em visita ao bairro da Barroca populares reivindicaram um ponto de ônibus à
Rua Inhapi. Visto que quando necessitam do transporte público urbano, eles
tem que aguardar em um terreno, sem nenhuma proteção contra as variações
do tempo. Desta forma se faz necessário que seja construído um ponto de
ônibus para atender esta comunidade.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1080 /2021.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando a
manutenção dos postes de iluminação à Rua Santa Terezinha no Bairro
Cardeal Brandão Vilela (Lateral e aos fundos do Ceasa). O local encontra-se
totalmente desprovido de iluminação. Devido este fato vêm ocorrendo assaltos,
o local vem sendo usado para uso de drogas e já houve acidentes na
localidade. Desta forma é de extrema necessidade a manutenção e/ou
instalação de postes de iluminação com urgência.

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2021.
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JUSTIFICATIVA
Em visita ao local foi constatado a falta de iluminação publica. Por conta disso o
local vem sendo ponto de uso de drogas, assaltos e já houve acidentes devido
a falta de iluminação. É de extrema necessidade a iluminação publica para
todas as localidades de nosso município.

VISITA IN LOCO (FALTA DE ILUMINAÇÃO NA LATERAL DO CEASA

VISITA IN LOCO (FALTA DE ILUMINAÇÃO AOS FUNDOS DO CEASA)
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1081 /2021.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, solicitando a
reforma da Igreja Menino Jesus de Praga, localizada à Rua Dom Mário Zanetta
no bairro da Barroca. Visto que a igreja hoje se encontra em situação de
deterioração, sem estrutura de telhado, com grandes avarias em geral. Faz-se
necessário que seja feita uma reforma para trazer mais conforto a população e
soe fiéis desta Igreja e comunidade,

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2021.

V

ERMt4TO PROT. 1,1°

o •a Rocha
- ~Gd

JUSTIFICATIVA

Em visita ao Bairro da Barroca populares me levaram ao referido local. A igreja
Menino Jesus de Praga necessita de uma reforma em sua estrutura de
telhados (se encontra totalmente desforrada), pintura e alguma avarias. É de
extrema importância a manutenção e conservação desta entidade para toda a
comunidade da Barroca.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF e SO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1082 / 2021.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando a
instalação de uma cobertura de proteção (tampa de concreto) no córrego de
água pluvial localizado à Avenida Nossa Senhora Aparecida, no Bairro da
terrosa, Visto pus por diversas vem populares se acidentaram, visto a risco
de doenças para a população e o mau cheiro insuportável.

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2021.
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JUSTIFICATIVA

Em visita ao Bairro da Barroca populares me levaram ao referido local. Trata-se
de um canal de água pluvial que se encontra à céu aberto e sem nenhuma
proteção para prevenir acidentes. Foi relatado que pessoas já se acidentaram
neste córrego e inclusive uma das vitimas veio a óbito devido a gravidade da
queda. O local se encontra coberto por mato, desta forma juntando sujeira,
risco de bichos para entrar nas casas das pessoas e também o mal cheiro no
local é extremamente forte.

VISITA IN LOCO (CANAL ABERTO)

VISITA IN LOCO (MATO E LIXO NO ENTORNO DO LOCAL)

VISITA IN LOCO (CORREGO ABERTO E MATO ENTORNO)
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.1085 / 2021.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e ao Ilmo. Sr.
Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo,
solicitando a implantação de dois redutores de velocidade (Quebra-Molas) na
Travessa Ana Nery, na altura do número 36, no bairro Tancredo Neves III.

Sala das Sessões, em 29 de julho de 2021.

JUSTIFICATIVA
Por se tratar de uma rua muito movimentada e devido à falta de quebra-molas
os carros e motos trafegam em velocidade excessiva, podendo assim
ocasionar acidentes com os pedestres e/ou com as crianças que brincam nas
calçadas de suas casas.

MORADOR DA LOCALIDADE

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°1086 / 2021.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e ao limo. Sr.
Secretário Municipal de lnfraestrutura — Francisco Alves de Araújo,
solicitando a implantação de dois redutores de velocidade (Quebra-Molas) na
Rua Senhor do Bonfim na altura do número 685, no bairro Tancredo Neves III.

Sala das Sessões, em 29 de julho de 2021.
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JUSTIFICATIVA
Por se tratar de uma rua muito movimentada e devido à falta de quebra-molas
os carros e motos trafegam em velocidade excessiva, podendo assim
ocasionar acidentes com os pedestres e/ou com as crianças que brincam nas
calçadas de suas casas.

MORADORES DA LOCALIDADE QUE ATUAM COMO MOTO- TAXI

