
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  das-  /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, 

vem requerer de Vossa Excelência, seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

solicitando que seja providenciado, junto à Secretaria Municipal competente, as 

seguintes medidas referentes à Pousada que recebe os pacientes do Tratamento Fora 

de Domicilio de Paulo Afonso: 

1. Permanência de um profissional de saúde diuturnamente na Pousada para 

acompanhamento aos pacientes; 

2. Disponibilizar um veiculo para atendimento aos pacientes em casos de 

urgências'ou emergências; 

3. Instalação de uma farmácia básica de primeiros socorros 

4. Implantação de alimentação diferenciada para os pacientes. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL DE 

VEREADORES DE PAULO AFONSO - BA 

REQUERIMENTO N2  3_,À 8 	pois 

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar através do órgão 

competente, a restauração do campo de futebol do Povoado Riacho, 

incluindo a instalação de grama sintética, em atendimento as solicitações, 

principalmente, da classe jovem do Povoado. 

O campo hoje encontra-se com poucas condições de uso e os jovens do 

local tem muito pouca opção de lazer. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO N2 	 /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a construção de uma academia ao ar livre no bairro 

Moxotó. 

JUSTIFICATIVA 

A população do Bairro Moxotó cresceu significativamente nos últimos anos. 

Além disso, o bairro Barroca e Povoado Pedra Comprida também tiveram 

significativo povoamento. Desta forma, instalar uma academia no Bairro 

Moxotó seria ganho para o Moxotó e bairros vizinhos. 

A academia ao ar livre em bairros, além de apresentar eficácia em seus 

resultados, possibilita o acesso de quem tem menos poder aquisitivo à prática 

de exercícios físicos, bem como promove maior socialização entre os seus 

moradores. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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