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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1090 / 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
limpeza da via que liga o bairro Benone Resende (Continuação da Rua Santa
Rita) ao povoado Vila Matias, o local esta sendo usado para o descarte
inadequado de lixo, carcaça de animais mortos, entulhos, entre vários. Se faz
necessário também a sinalização para a conscientização da proibição de
descarte de lixo. Visto que essa localidade é estratégica e esta em área de
expansão da cidade, se faz necessário o empenho em caráter de emergência
para sanar tal problema.

Sala das Sessões, em 30 de julho de 2021.
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JUSTIFICATIVA
O requerido local esta se tornando um lixão a céu aberto. Em visita in
loco foi constatado uma grande quantidade de lixo, entulhos, carcaça de
animais mortos. Toda essa situação se encontra a poucos metros de
residências, podendo vir a trazer doenças para os populares. Visto que essa
localidade é estratégica e esta em área de expansão da cidade, se faz
necessário o empenho em caráter de emergência para sanar tal problema.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1091/2021.

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 faixas de pedestre no entorno do cruzamento da
Rua Afonso Raimundo do Nascimento a Rua Padre Lourenço nas proximidades
da Lotérica Portal da Esperança- Bairro Tancredo Neves II

Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2021
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JUSTIFICATIVA
Devido ao grande fluxo de veículos no local que concentra Ictérica, lojas, feira livre
e farmácias dificulta a travessia e coloca em risco a vida das pessoas que
transitam pela referida rua.
A implantação da faixa de pedestre visa melhorar as condições de acessibilidade,
conforto e segurança na circulação e travessia dos pedestres.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO SO Estado
da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1104 / 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 colocação de 01 redutor de
velocidade (quebra-molas) no cruzamento da Rua Padre Lourenço com a Afonso
Raimundo do Nascimento. A solicitação visa proporcionar segurança no trânsito dos
moradores e transeuntes da localidade.

Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2021.
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JUSTIFICATIVA

Visto que se trata de uma rua muito movimentada e devido à falta de quebra-molas os
carros trafegam em velocidade excessiva, gerando insegurança aos pedestres. A
construção do mesmo facilitará a travessia dos pedestres gerando maior segurança e
conforto à comunidade local.

