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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 1 AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 975/ 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, solicitando, em caráter de 

urgência, que seja feita uma dedetização para o controle de pragas, englobando 

desinsetizaçâo (baratas, formigas, pulgas, moscas, besouros, e mosquitos) e desratização 

(ratos, ratazanas, camundongos), na parte interna do Mercado Municipal de Paulo 

Afonso, e, que esse, passe a ser um serviço ofertado periodicamente. 

Sala das Sessões, em 26 de agosto de 2022. 

Vami àr.ujo .a Rocha 

- Vereador - 
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JUSTIFICATIVA 

Em visita ao local, os comerciantes relataram que está acontecendo um grande surto de 
pragas diversas, dentre elas podemos citar: baratas, insetos, ratos, formigas e afins. 
Onde o principal problema da presença desses animais é que são agentes 
disseminadores mecânicos e/ou biológicos de doenças infecto contagiosas causadas por 
protozoários, vírus, bactérias e outros microrganismos, além de prejudicarem as 

condições dos ambientes de trabalho. 

Destarte, este serviço é de grande importância, sendo necessárias a dedetização e 
desratização das dependências desta localidade, promovendo assim um ambiente limpo 
e sem perigo de afetar a saúde dos comerciantes e clientes do Mercado, uma vez que, 
tem-se registrado indícios de insetos e roedores. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 9941 2022. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 ao Ilmo. Sr. 
Secretário Municipal de Meio Ambiente — Ivaldo Sales do Nascimento 
Júnior, solicitando, a limpeza e retirada de entulhos na Siriema I. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Em visita à Comunidade Siriema I, os moradores foram unanimes em reclamar 
que uma grande quantidade de entulhos está sendo deixados em terreno 
localizado em uma das vias de acesso à comunidade, o que está ocasionando a 
proliferação de baratas, ratos e, em um caso recente, foi encontrada uma cobra. 

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°. 996' 2022. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 ao limo. Sr. 
Secretário Municipal de Meio Ambiente — lvaldo Sales do Nascimento 
Júnior, solicitando, em caráter de urgência, a capinação e varredura de toda a 
Praça Padre Cícero, localizada a Rua Adauto Pereira, em frente a Comunidade 
Nossa Senhora das Dores, Bairro Tancredo Neves II. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 997/ 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 
ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Esportes— Dernival Oliveira Júnior, 
solicitando a reforma das grades da quadra de esportes do Residencial Josefino 
Teixeira. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Em visita in loco, foi relatado por moradores a situação em que se encontra a quadra de esporte 
daquela comunidade (alambrado danificado). O esporte é uma das principais formas de lazer 
dos moradores, portanto se faz necessário esta reforma para proporcionar um bem estar para 
os usuários daquela localidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. 998/  2022. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 ao limo. Sr. 
Secretário Municipal de Meio Ambiente — lvaldo Sales do Nascimento 
Júnior, solicitando, a limpeza e retirada de entulhos na Rua Tancredo Neves-
Bairro Jardim Bahia. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 

mergratr-•- 
jo ha Rocha 
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JUSTIFICATIVA 

Em visita ao Bairro Jardim Bahia, os moradores foram unanimes em reclamar 
que uma grande quantidade de entulhos está sendo deixados em terreno 
localizado em uma das vias de acesso à comunidade, o que está ocasionando a 
proliferação de animais peçonhentos. 

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 PA LO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1000/ 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 
ao limo. Sr. Secretário Municipal de Esportes- Dernival Oliveira Júnior, 
solicitando a extensão das telas no alambrado da quadra de esportes do 
Residencial Josefino Teixeira. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 

Valmir au o d Rocha 
- Vergado 



JUSTIFICATIVA 

Foi relatado por moradores a problemática existente em dias de jogo na quadra do Residencial 
Josefino Teixeira, onde os moradores vizinhos, reclamam que as bolas passam e atingem as 
janelas dos seus apartamentos, por vezes, provocando danos aos mesmos. Destarte, a 
presente solicitação, irá proporcionar um bem estar para a populçao desta localidade, bem cono 
aos usuarios da quadra. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1001/  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 
ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de 
Araújo, solicitando a extensão de rede de iluminação pública diante todo o trajeto 
da implantação asfáltica no Bairro Vila Matias. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 

4fillt e 
Valmir au o d Rocha 

- Vereador 



JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, foi relatado por moradores a situação da pouca iluminação das vias de acesso 
ao Bairro Vila Matias, o que está ocasionando medo aos moradores e transeuntes da via, 
portanto, se faz necessário a presente solicitação, para proporcionar um bem estar para a 
populçao desta localidade. 
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