CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso •

REQUERIMENTO N '

/2017.

A Vereadora 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, solicitando analisar a construção de um espaço público
(tipo galpão), para ser utilizado como ponto de coleta e armazenamento de pneus
inserviveis, com vistas a destinação final adequada.
Justificativa:

A proposta é concentrar o armazenamento dos pneus inserviveis em um único espaço
público, facilitando formalização de convênio com a Associação Reciclanip, uma entidade sem
fins lucrativos que recolhe todos os pneus inserviveis no Brasil para o reaproveitamento como
combustível alternativo para as indústrias de cimento, na fabricação de solados de sapatos,
borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais, tapetes
para automóveis, fabricação de manta asfáltica, entre outros.
Outro ponto a observar é que atualmente os pneus estão amontoados na área da reciclagem,
o que representa risco ambiental.

Sala das Sessões, em 12 de Setembro de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°

)44 +12017.

A Vereadora 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 , solicitando estudos na instalação Hotspot nas academias
da saúde dos Bairros Tancredo Neves 1 e 2, e também no Centenário.

Justificativas
O atendimento ao pleito beneficiará dezenas de munícipes, independente da faixa etária, que
utilizam as áreas de lazer citadas como local para a prática de atividades fisicas e bem como para
a interação social, em particular com uso da tecnologia do Wi-FI.

Sala das Sessões, em 12 de Setembro de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N° Ji -1-C/2017.
A Vereadora 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, solicitando a elaboração de estudos que resultem na
implantação de sistemas de captação de água da chuva nos estabelecimentos de ensino
localizados na área rural do município.
Justificativa:
1. A grande maioria dos estabelecimentos de ensino é abastecida por caminhões pipas,
esses que são limitados a transportarem no máximo 7.000 mil litros de água, por
viagem, o que é insuficiente para atender as múltiplas demandas, ficando muitas vezes
inviável a implantação de atividades praticas, a exemplo de horta escolar;
2. O propósito é utilizar a água da chuva para diversas finalidades, tipo: processos de
limpezas do prédio, para lavagens de pisos e nas descargas no vaso sanitário,
implantação de hortas comunitárias, entre outros usos que não dependem de
potabilidade da agua, resultando assim numa importante economia para o poder
público.
Sala das Sessões, em 12 de Setembro de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N° ))51/2017.

A Vereadora 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, solicitando a limpeza e capinação nos Bairros Abel
Barbosa e Caminhos do Lagos, onde as ruas se encontram cheias de matos. A fim de
proporcionar maior qualidade de vida para a comunidade dos referidos bairros.

Sala das Sessões, em 01 de Setembro de 2017.
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