
i  Ca I 	a 

	 41111"Ila  11 a  I  " r(F 

C RECEIYE T 
EN1,21// 

PROT. N° 
de 20 c2 

tiv 

a Araújo Chaves 
ora — 

Leda M 

A) NA SESSit0 t1 /41"  n204 G  

20Ce olaPCik 114 r1 /4A.t. _ _ 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 945  / 2022. 

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 e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura, Solicitando a construção de uma academia ao 

ar livre e parque infantil no Condomínio Dom Mário Zaneta. 

Justificativa: 

A importância detida pelos espaços de convivência e a sua função social 

no seio do desenvolvimento humano da sociedade. Posto assim, ao identificar-

se que o Condomínio carece de construção de um dispositivo que se adéqüe a 

todas as necessidades atuais e emergentes que propiciem, por imperativo, 

lazer, saúde, bem-estar e desenvolvimento interpessoal em todos os gamas 

etárias da comunidade local. 

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 946 / 2022. 

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 Exma. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus e a Secretária 

Municipal de Educação, Solicitando a construção de uma creche municipal 

ao lado da escola do povoado Caiçara I. 

Justificativa 
Considerando que muitas mães não podem arrumar um emprego porque 

não tem com quem deixar seus filhos, a creche mais próxima fica no Bairro 

Jardim Bahia, porém é longe, e muitas mães não tem como levar e buscar os 

filhos. 

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  947  /2022. 

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 e ao Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, solicitando a limpeza e capinação ao redor da 

quadra do Povoado Lagoa do Rancho, a fim de proporcionar maior 

qualidade de vida para a comunidade do referido povoado. 

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 948 12022. 

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 e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura, solicitando a pavimentação asfáltica da Avenida 

Pedra Comprida, nossa solicitação visa atender os reclames dos 

moradores do local. 

Justificativa 

A solicitação acima visa atender os inúmeros apelos dos moradores, 

sendo que até a presente data os moradores não foram beneficiados com a 

pavimentação acima, que permitirá melhor acesso dos mesmos às suas 

residências. 

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 949 /2022. 

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 e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura, Solicitando a recuperação com manutenção do 

calçamento da Travessa Manoel Novaes, entrada n° 296 Bairro Centro. 

Justificativa 
Considerando que é um pedido dos moradores que residem na travessa 

da Manoel Novaes, não mais suporta os transtornos causados devido a 

precariedade que se encontra o calçamento. 

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  950  / 2022. 

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 e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura, Solicitando a recuperação com manutenção do 

calçamento o povoado Juá. 

Justificativa 

Considerando que é um pedido dos moradores que no povoado, e não 

mais suporta os transtornos causados devido a precariedade que se encontra o 

calçamento. 

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 951 / 2022. 

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 e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura, solicitando diante da viabilidade técnica, a 

construção de uma área de lazer no Bairro Sal Torrado. 

Justificativa 

Em verificação e em atendimento às reclamações de moradores desse 

bairro, é que encaminhamos a solicitação no sentido de construções de praças 

pública no referido local. E com a implantação da praça, proporcionará uma 

melhor qualidade de vida aos moradores. 

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2022. 
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