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

REQUERIMENTO N°...9-4 2017.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Implantação de uma
Faixa de Pedestres em frente ao Supermercado G.Barbosa localizado na Avenida da
Maçonaria, Bairro Centro.
Considerando que o pedido ora consignado visa evitar que ocorram acidentes
pela falta de sinalização naquele local, tendo em vista o grande fluxo de pessoas que
por ali transitam.
Considere-se também que é de nossa responsabilidade enquanto
representantes legais da população visar o bem maior que é a vida.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

541

/ 2017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Complementação em
Paralelepípedo da Rua Santa Bárbara, Rua Marechal Mascarenhas de Morais, Rua
Belmonte, Travessa Belmonte, Rua Goiânia, Rua Brasília e Rua da Revelação. Todas
as Ruas citadas estão localizadas no Bairro Tancredo Neves III.
Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da
localidade a cima citada.
Considere-se também que a viabilização da Complementaçâo em
Paralelepípedo destas Ruas é um investimento de infraestrutura que trará melhoria na
qualidade de vida da população, além do ganho material, uma vez que os imóveis
passaram a ser mais valorizados.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 340 12017.
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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a limpeza e retirada de
entulho, no terreno da Chesf ao lado do terreno da UNIVASF, especificamente de
frente a residência de numero 64 localizado na Rua da Liberdade no Bairro Centenário.
Considerando que os moradores das ruas próximas ao local citado acima vêm
sofrendo com o mau cheiro devido ao lixão a céu aberto, sendo que no período chuvoso o
problema se agrava, dificultando a vida destes, além de provocar um forte odor. Uma vez
que entre o mato e os entulhos amontoados no local, também há muito lixo orgânico.
Vale ressaltar que é de suma importância que se proceda à limpeza nesta
área, haja vista que o lixão a céu aberto provoca um insuportável mau cheiro.
Vale salientar também que tal situação vem a causar danos ao meio
ambiente, assim como provoca risco a saúde das pessoas que ali residem ou transitam
próximo a esta área.
Considere-se também que o pedido leva em conta o pedido dos moradores do
bairro.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 569 / 2017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Pavimentação asfaltica
da Rua Boa Vista localizada no Bairro Tancredo Neves II.
Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da
localidade a cima citada.
Considere-se também que a viabilização da Pavimentação asfáltica desta área é
um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida da
população, além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais
valorizados.

Sala das Sessões, em 05 de Abril de 17.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO ff. Stg /2017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Pavimentação asfáltica
das Ruas São Carlos, Rua Mato Grosso, Rua Nossa Senhora das Dores e da Rua São
Lucas. Todas as Ruas citadas estão localizadas no Bairro Tancredo Neves III.
Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da
localidade a cima citada.
Considere-se também que a viabilização da Pavimentação asfáltica desta área é
um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida da
população, além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais
valorizados.

Sala das Sessões, em 05 de Abri de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 569- /2017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Pavimentação em
Paralelepípedo da Rua Antonio Carlos Magalhães localizada no Bairro Tancredo Neves

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da
localidade a cima citada.
Considere-se também que a viabilização da Pavimentação em Paralelepípedo
desta área é um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida
da população, além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais
valorizados.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. ffW / 2017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando para que sejam Regadas
através de carro pipa, as Arvores que estão Plantadas ao longo da Rua Marechal
Rondon.
Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da
Rua Marechal Rondon.
Considere-se também que é obrigação de todos cuidar do Meio Ambiente.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 56S /2017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando Reparo na Laje do Canal
Emissário de Esgoto, especificamente nas proximidades da residência de numero 303
da Rua Otaviano Leandro de Morais.
Considerando que no local há um enorme buraco na laje do canal.
Considerando também que o pedido ora consignado visa evitar que ocorram
acidentes pela falta de manutenção naquele local, tendo em vista o grande fluxo de
pessoas que por ali transitam.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

564 / 2017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Substituição da Bomba
D'água que abastece o Bairro Centenário.
Considerando que a Bomba D'água em questão estar danifica, e por tão
danificação a Bomba D'água estão sempre parada, deixando assim os moradores do
bairro citado a cima sem o abastecimento de água.
Considere-se que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores do
Bairro em questão.

Sala das Sessões, em 05 de Abr de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

563

/2017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Reforma da Casinha da
Bomba D'água do Bairro Centenário.
Considere-se que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores do
Bairro em questão.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 561,12017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando que seja viabilizado um
estudo no sentido de construir uma Praça na comunidade do Bairro Barroca.
Considerando que a comunidade do Bairro Barroca já é uma comunidade de
médio porte e como toda comunidade precisa de área de lazer que proporcione o bem
estar físico e mental de sua população, um local ideal para construção da referida
praça, seria ao lado da quadra de esporte deste referido bairro, pois ao lado a citada
localidade existe um terreno baldio onde existia o campo de futebol, uma vez que esta
área é uma excelente via de acesso a toda população, sem contar com uma ótima
aparência visual que proporcionaria a toda população local a construção acima
mencionada, sendo que a mesma terá como principal objetivo reunir amigos, familiares,
pessoas que usufruam da localidade para conversar, descontrair e fazer atividades
físicas. Por esses motivos a comunidade do Bairro Barroca necessita dessa
inquestionável área de lazer o mais rápido possível.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo Sr Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.

56J

/2017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o
Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a implantação de um
Semáforo no cruzamento entre a Av. da Amizade e as Ruas da Concórdia e Rua
Ipanema.
Considerando que a Av. da Amizade é uma das principais artérias de nossa
cidade, com um fluxo de veículos muito intenso em toda a sua extensão, com carros,
ônibus, caminhões, motocicletas e ciclistas, movimentação esta que ocorre desde as
primeiras horas do dia, necessita de atenção especial no que se refere a sinalização de
transito.
Considere-se também que existe uma movimentação muito grande de pedestres
nesta localidade, devido ao fato deste local ser uma das vias que dar acesso a cede da
OAB, a 6a CIRETRAN, IFBA, UNIVASF, Hospital e Fórum.
Tendo em vista também que esse ponto já foi palco de diversos acidentes e
desrespeitos aos transeuntes que passam pelo local, desta forma a implantação de um
semáforo nesse ponto, seria o inicio de uma cadeia de eventos direcionados à
reestruturação e moralização do tráfego em nossa cidade.

Considere-se também

que a viabilização da Pavimentação asfáltica desta área é um investimento de
infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida da população, além do ganho
material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais valorizados.
Sala das Ses
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ATES TO RECEBIMENTO PROT N° 6

EM

VOTOS CONTivk

11F20

Secret

APROVAO0 (A5 N SErLÁ3 N iR4-1IDEJ3-_-,1 01t 11}__Nir4 batam' al4r--

JEAN RO
-I

ERT FELIX NI
- Vereador -

I

CA DA uvi

LP- /Ott

