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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°871 /2020. 

O Vereador que presente subscreve, após ouvido 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 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA LAGO AZUL, bairro Caminho dos 
Lagos. A referida rua fica localizada no limite com a rua Portugal (Abel Barbosa) 
e a rua Lago Norte (Caminho dos Lagos). 

Haja vista, ser de fundamental importância para o desenvoMmento social 
proporcionar uma área de lazer para os moradores desse bairro, além de ser 
essencial à qualidade de vida dos cidadãos no que se refere a aumentar as 
opções de cultura e convivência social em nosso Município. 

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2020. 

Pedro 	ano Neto 
ereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°875/2020. 

O Vereador que presente subscreve, após ouvido 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 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS PERO VAZ E FLORISBELA no 
Bairro TANCREDO NEVES 3 (por trás do CEASA).  

Haja vista, ser de fundamental importância para o desenvolvimento social 
proporcionar uma área de lazer para os moradores desse bairro, além de ser 
essencial à qualidade de vida dos cidadãos no que se refere a aumentar as 
opções de cultura e convivência social em nosso Município. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2020. 

Pedro rárlà Neto 
ereador - 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 876/2020. 

O Vereador que presente subscreve, após ouvido 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 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO das ruas do Povoado Lagoa da  
Pedra. 

Haja vista, sem a pavimentação, os moradores e clientes de estabelecimentos 

na localidade sofrem com poeira e nos dias de chuva com lamas e buracos, 

ficando intransponível a passagem de carros e pedestres. Ademais, a 

pavimentação melhora a infraestrutura da cidade, oferecendo melhores 

condições de vida para a população e contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social do local. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2020. 

Pedro tr1jo  Neto 
ereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°878/2020. 

O Vereador que presente subscreve, após ouvido 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 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) no 
Povoado Lagoa da Pedra.  

Haja vista, a Saúde da Família vem se destacando como estratégia para 
reorganização de atenção básica na vigilância a saúde da população, 
representando uma concepção de saúde centrada na promoção da qualidade de 
vida. Além disto, ressalta-se que a implantação de Unidades de Saúde da 
Família tem o escopo de propiciar acesso a saúde à toda população, 
prestigiando o art. 96 da Constituição Federal, o qual dispõe que 
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2020. 

Pedro tr  ario Neto 
ereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°879/2020. 

O Vereador que presente subscreve, após ouvido 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 
instalação de QUEBRA-MOLAS nas ruas Pero Vaz e Florisbela - BTN 3 (por 
trás do CEASk  

Haja vista, a instalação de quebra-molas tem a função de prevenir acidentes, 
uma vez que o aumento do fluxo de automóveis e motocicletas tornou o local 

perigoso para todos os pedestres e condutores que trafegam no local. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2020. 

Pedro 	ano Neto 
ereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 880/2020. 

O Vereador que presente subscreve, após ouvido 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 
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO e RECAPEAMENTO ASFÁLTICO nas  

ruas Pero Vaz e Florisbela- BTN 3 (por trás do CEASA).  

Haja vista, a infraestrutura urbana da cidade é formada por vias as quais são 
pavimentadas a vários anos, tendo a grande necessidade de manutenção e melhorias 
devido a degradação da pavimentação e do asfalto pelas ações do tempo. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2020. 

Pedro 'Jflrk Neto 

ereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°881/2020. 

O Vereador que presente subscreve, após ouvido 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 GRADE 
DE CONTENÇÃO NAS QUADRAS POLIESPORTIVA LOCALIZADAS NO 
CENTRO CULTURAL LINDINALVA CABRAL. 

Haja vista, ser de fundamental importância que haja grades de contenção nas 
quadras poliesportivas para que os usuários possam praticar os esportes que 
utilizam bolas (futebol, basquete e vôlei) e estas fiquem dentro da quadra e não 
saia do espaço esportivo, ficando a prática do esporte mais dinâmica. 

Ainda, não menos importante, que as bolas dos esportes praticados nas quadras 
não escapem do espaço esportivo e atinja pessoas, carros, bares, as outras 
quadras, atrapalhando o desenvolvimento do esporte, entre outros acidentes ou 
intervenções que possam ocorrer devido uma bola sair do espaço da quadra 
poliesportiva. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2020. 
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