
ROVADO (A) NA SESSÃO N°  206.6 
1̀3  I laPORSA. 

VOTOS C,ONTRA 
MESA D 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 770 / 2022. 

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 Meio Ambiente — Ivaldo Sales do Nascimento Júnior, 

solicitando a limpeza geral das duas vias do trecho localizado a baixo da Ponte de 

acesso a ilha, Bairro BNH, conhecido como Panorama até o Bairro Centenário. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Pude constatar, que na localidade está sendo o descarte de restos de materias de contrução 
e lixos em geral. Tais atitudes, além de prejudicar a saúde dos moradores e transeuntes, 
traz inúmeros danos ao meio ambiente. A presente solicitação trará mais conforto e 
qualidade de vida aos moradores da localidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 771 /2022. 

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 Meio Ambiente — Ivaldo Sales do Nascimento Júnior, 

solicitando a limpeza e coleta de lixo frequente da localidade da Vila Matias, sentido 

Caiçara. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

A localidade supracitada, trata- se de um espaço com grande concentração residencial. 
Onde conta com condominios com mais de 10 casas, outros condomínios com mais de 
200 lotes e chácaras de moradia. Por não terem um serviço correto, os moradores precisam 
retirar o lixo de carros de mãos, levar para a quadra, ou então, queimarem os resíduos 
para não acumular em suas residências. Tais atitudes, além de prejudicar a saúde dos 
moradores e transeuntes, traz inúmeros danos ao meio ambiente. A presente solicitação 
trará mais conforto e qualidade de vida aos moradores da localidade. 

CHÁCARA VENEZINHA CHÁCARA BOA ESPERANÇA 

CONDOMÍNIO LAGO AZUL 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 772 / 2022. 

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 juntamente com o limo. Sr. Secretário 

Municipal de Administração — Cleston Andrade Cavalcante, solicitando que seja 

estendido o horário de funcionamento dos sanitários e banheiros públicos, localizados no 

terminal rodoviário que atualemte está funcionamdo somente ate às 18h. Considerando 

os anseios da população do Bairro Tancredo Neves, que poderá surgir emergências e os 

mesmos estarem fechados. 

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PA O AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 773 / 2022. 

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 Infraestrutura —Francisco Alves de Araújo solicitando 

a recuperação do calçamento da Rua Jaboatão, localizada no Bairro Cleriston 

Andrade. 

Sala das Sessões, 14 de março de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Fui informado, através de denuncia de moradores, que a rua supracitada, trata- se de uma 
rua, que anteriormente, era asfaltada. Após obras de esgoto, foi deixada uma grande 
cratera na localidade, que coberta, porém a rua não foi totalmente recuperada, e somente 
colocado um material vermelho para amenizar os estragos. Material esse, que tem causado 
danos a saúde dos morades, em sua maioria, crianças e idosos e carros ficam atolados. A 
presente solicitação trará mais conforto e qualidade de vida aos moradores e transeuntes 
da via. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 774 12022. 

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 canais de água pluvial e bueiros localizados à Rua Santa Rita, 

BTN2, nas proximidades da Oficina Padre Cícero. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 2022. 



JUSTIFICATIVA 

Em tempos atuais, visto que ainda estamos sofrendo com os danos causados 
pelo COVID-19, o que causou uma alarmante congestão no sistema de saúde 
de todo o país, nós como intermediadores da população perante o executivo, se 
faz necessário atentarmos ao máximo intuito de evitar os riscos de doenças 
para nossa população. Quando presente ao requerido local, juntamente com a 
população, constatei que se trata de um esgoto à céu aberto e muita vegetação 
ao entorno. Sendo assim é de extrema necessidade e urgência para a 
população, que este problema seja resolvido. 
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