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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 707 / 2020. 

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 

carácter de urgência a retirada de todos os entulhos juntamente com limpeza 

geral do Bairro Siriema 1, 2 e 3 para prevenir o surto de doenças causadas 

pelo mosquito AEDES AEGTI , devido as fortes chuvas que acontece em 

nosso Município, muita água fica represada tornando assim a facilidade da 

proliferação dos mosquitos. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 2020. 



PR.E51 C> NYE  

e ano da Silva • Amuo 	sn; No_ d 
- Vereador - 

Dea..10.6.,R0.1 "11244711  

VOTOS 

MESA DA Ui' 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 711 / 2020. 

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 a Construção de uma 

Cozinha Comunitária no Bairro Boa Esperança, que também venha beneficiar 

também o Bairro Jardim Aeroporto. 

JUSTIFICATIVA — A construção de uma cozinha comunitária nesse Bairro 

dá — se pela população mais carente de acesso a alimentação, representam 

também inclusão social produtiva, e fortalecimento da ação coletiva e da 

identidade comunitária, fornecendo refeições saudável e com preço acessível às 

famílias e situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social urbanas. O 

público alvo deverá ser constituído, prioritariamente, por grupos sociais 

vulneráveis á fome, a exemplo de trabalhadores de baixa renda, idosos, 

desempregados, agricultores familiares oriundos de comunidades de baixa 

renda, populações desassistidas e situadas abaixo da linha de pobreza. 

Sala das Sessões. em 25 de junho de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 712 /2020. 

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 a 

construção de um CRAS no Bairro Boa Esperança. 

JUSTIFICATIVA — O centro de referência de Assistência Social 

(CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. É um local de apoio 

principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social, com serviços 

públicos onde são oferecidos serviços de Assistência Social, atuando 

junto a comunidade na construção de soluções como falta de 

acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, 

baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, 

cultural, entre outros. Articulando assim a interação entre a comunidade e 

as redes assistenciais de outras políticas. 

Sala das Sessões, em 26 ciLjunho de 2020. 

Albério Carlos Caetano da Silva 
- Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 713 / 2020. 

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 a 

construção de um CRAS no Bairro Jardim Aeroporto. 

JUSTIFICATIVA — O centro de referência de Assistência Social 

(CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. É um local de apoio 

principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social, com serviços 

públicos onde são oferecidos serviços de Assistência Social, atuando 

junto a comunidade na construção de soluções como falta de 

acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, 

baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, 

cultural, entre outros. Articulando assim a interação entre a comunidade e 

as redes assistenciais de outras políticas. 

Sala das Sessões, em 26 dyjunho de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 714/ 2020. 

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 a Construção de uma 

Cozinha Comunitária no Bairro Siriema 1 que também será beneficiados os 

moradores do Bairro Siriema 2 e 3. 

JUSTIFICATIVA — A construção de uma cozinha comunitária nesse Bairro 

dá — se pela população mais carente de acesso a alimentação, representam 

também inclusão social produtiva, e fortalecimento da ação coletiva e da 

identidade comunitária, fornecendo refeições saudável e com preço acessível às 

famílias e situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social urbanas. O 

público alvo deverá ser constituído, prioritariamente, por grupos sociais 

vulneráveis á fome, a exemplo de trabalhadores de baixa renda, idosos, 

desempregados, agricultores familiares oriundos de comunidades de baixa 

renda, populações desassistidas e situadas abaixo da linha de pobreza. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 715 / 2020. 

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 a Construção de uma 

Cozinha Comunitária no Bairro São Vicente (prainha). 

JUSTIFICATIVA — A construção de uma cozinha comunitária nesse Bairro 

dá — se pela população mais carente de acesso a alimentação, representam 

também inclusão social produtiva, e fortalecimento da ação coletiva e da 

identidade comunitária, fornecendo refeições saudável e com preço acessível às 

famílias e situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social urbanas. O 

público alvo deverá ser constituído, prioritariamente, por grupos sociais 

vulneráveis á fome, a exemplo de trabalhadores de baixa renda, idosos, 

desempregados, agricultores familiares oriundos de comunidades de baixa 

renda, populações desassistidas e situadas abaixo da linha de pobreza. 

Sala das Sessões, em 25 de junho de 2020. 
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