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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  331 /2021. 

A Vereadora 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 colocação de uma 
proteção Guard Rall e implantação de acesso (acostamento) para pedestres e 
ciclistas, na Rua 13 de maio no Bairro Centenário (foto em anexo). 

Justificativa: 

O referido trecho tem um tráfego de veículos e pedestres muito grande, ocupando 

assim o mesmo espaço e que tem colocado em risco os pedestres e os ciclistas, o que 

justifica a realização do estudo e o investimento público. 

Sala das Sessões, em 09 de Fevereiro de 2021. 

Led ocha Araújo Chaves 
eadora - 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA 
Estado da Bahia 

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

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 332 / 2021. 

A Vereadora 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 
aquisição de um caminhão com o tanque fossa, para atender as 
demandas do Município. 

Justificativa: Com a aquisição de um novo caminhão com o tanque fossa irá 

ampliar a frota e tornar mais eficiente os atendimentos à população, nos bairros 

e nos povoados e diminuir as demandas existentes. 

Sala das Sessões, em 09 de Fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 333 2021. 

A Vereadora 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 Marina França. 

Justificativa 
Com a construção de uma cozinha comunitária os moradores do bairro terão 
acesso à uma refeição, na hora do almoço e na hora do jantar, de comida boa 
e barata para a população. Esse beneficio será voltado principalmente para 
trabalhadores de baixa renda, idosos, estudantes, desempregados e pessoas 
com insuficiência alimentar. 

Sala das Sessões, em 09 de Fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°3342021. 

A Vereadora 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, solicito a construção de vestuários 
nos povoados sedes do Campeonato da Zona Rural. 

Justificativa 
Esse requerimento atende os anseios dos jogadores, que se sente constrangidos ao 
receberem os visitantes por não ter local adequado para a troca dos uniformes. 
Oferecerá mais conforto aos esportistas uma vez que o futebol é o único 
entretenimento de lazer das comunidades. 

Sala das Sessões, em 09 de Fevereiro de 2021. 

Led ocha Araújo Chaves 
eadora - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 335 / 2021. 

A Vereadora 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 
criação e implantação da Zona Azul. 

Justificativa 
Com a criação da Zona Azul fará com que as pessoas tenham 

melhores condições para estacionar seus veículos; 

Os Pauloafonsinos terão um fluxo de rotatividade de veículos mais 

organizado nestes espaços; 

Também irá gerar benefícios para o comércio, que terá condições de 

receber um maior número de consumidores, além de fomentar a 

economia da nossa cidade; 

E promoverá a rotatividade na região central da cidade, evitando que 

veículos fiquem estacionados por muito tempo em uma única vaga que 

poderia ser ocupada também por outros. 

Sala das Sessões, em 18 de Fevereiro de 2021. 

Leda M 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULGAFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 336 /2021. 

A Vereadora 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, estudos com 
propósito da implantação de acesso (acostamento) para pedestres e 
ciclistas, na Avenida Moxotó, trecho entre o Jardim Bahia e o 
"Condomínio Beira Rio III". 

Justificativa: 

O referido trecho que interliga os bairros Jardim Bahia a Pedra Cumprida, Oliveira Brito 

e "Barroca" é a única opção que permite o tráfego de veículos e pedestres, ocupando 

assim o mesmo espaço e que tem colocado em risco os pedestres. 

Outro ponto importante é que devido as recentes construções de unidades 

habitacionais o tráfego de veículos e a circulação de pedestres naquela avenida são 

constantes, o que justifica a realização do estudo e o investimento público. 

Sala das Sessões, em 09 de Fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 33Ti 2021. 

A Vereadora 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 
doações de barracas padronizadas para os feirantes que comercializam 
na Feirinha. 

Justificativa 
A entrega desses produtos é mais um importante apoio aos nossos produtores 
e feirantes, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento, e valorizar, 
também, a atividade dos nossos feirantes, que passam a trabalhar em barracas 
melhores estruturadas, e melhores condições sanitárias para venderem seus 
produtos. 

Sala das Sessões, em 09 de Fevereiro de 2021. 

Leda M a Araújo Chaves 
er 	ora - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO NSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  338  2021. 

A Vereadora 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 o 
melhoramento genético de caprinos e ovinos do nosso Município. 

Justificativa: A ovinocultura é uma atividade de grande importância 

econômica, social e cultural, pois é uma forma de fixar o homem em sua 

região, o que contribui para a geração de renda, para o desenvolvimento do 

homem do campo e o crescimento de seu rebanho. 

Sala das Sessões, em 09 de Fevereiro de 2021. 

Leda NA 	a Araújo Chaves 
er ora - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 339 /2021. 

A Vereadora 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 um 

ponto de ônibus no Bairro Siriema III. 

Justificativa: Quem usa o transporte público sabe da importância de um 

ponto de ônibus, eles servem para proteger do sol, da chuva, ou para 

descansar enquanto aguardar o ônibus. 

Sala das Sessões, em 09 de Fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 345 /2021. 

A Vereadora 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 
aquisição de um castramóvel, para auxiliar em atendimentos de 
castrações de cães e gatos do nosso Município. 

Justificativa: 
O castramóvel consiste em um veículo que poderá ser utilizado gratuitamente 
na castração de animais domésticos abandonados nas ruas, também irá 
contribuir com o controle reprodutivo dos animais. Saliento que a castração 
busca um equilíbrio na população animal e prevenindo agravos à saúde 
pública. 

Sala das Sessões, em 23 de Fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO NSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 346 / 2021. 

A Vereadora 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 
estudos para a implantação do programa de Equoterapia. 

Justificativa: 

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de 
uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, 
buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Essa 
modalidade de reabilitação é segura e eficaz, principalmente com crianças e 
adolescentes com algum tipo de limitação motora. 

A modalidade de reabilitação serve para alinhamento articulares, 
especialmente na região da coluna vertebral e dos quadris, além de promover 
benefícios relacionados a aspectos físicos e emocionais da pessoa com 
deficiência. 

Sala das Sessões, em 23 de Fevereiro de 2021. 
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