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Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2022. 

Leda M a Araújo Chaves 

ora 

APRovi,,nn r.7, 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete. da Vereadora Leda Maria Rocha Araújo chaves 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1 137  / 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, solicitando a 
Construção de um Banheiro dentro do Cemitério no Povoado Barriga. 

Justificativa — Tendo em vista que no cemitério não ter banheiro 
sanitário, por isso estamos recebendo muitas reclamações das pessoas 
quando precisam usufruir dos serviços do Cemitério com o intuito de 
atender ao anseio das necessidades fisiológicas da população, nada mais 
justo que construir esse banheiro para trazer mais comodidade, porque 
iremos beneficiar a todos que ali frequenta, para que tenham o mínimo de 
conforto necessário para realizarem sua vida e principalmente em 
momento tão difícil que o sepultamento de um ente querido. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF NSO 
Estado da Bahia 

Gabinete. da Vereadora Leda Maria Rocha Araújc rhav es 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1139 / 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 o Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando a Construyáo de uma 
UBS (Unidade Básica de Saúde), no Povoado Barriga. 

Justificativa — O povoado acima citado necessita urgentemente de uma Unidade 
Básica de Saúde — (UBS), para melhoria do atendimento na região e, também, 
para maior comodidade, vez que as famílias se obrigam a deslocar — se para o 
Povoado Riacho quando necessitam de atendimento médico por vezes com o 
auxílio de vizinhos ou através de transporte público. Com  isso se faz necessária 
á instalação de um Posto de Saúde, para atender as demandas da população 
local e bairros vizinhos, evitando assim o deslocamento de doentes até os 
bairros vizinhos que já estão sobrecarregados. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 1 FONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete. da Vereadora Leda Maria Rocha Araújo chaves 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1140 / 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, solicitando em caráter de urgência o 
melhoramento da Estrada de acesso ao Condomínio das Águas e a Prainha do 
Candeeiro como também a Urbanização do mesmo acesso. 

Justificativa - Tal ação se faz necessário para melhor atender ao!; moradores 
que ali residem. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GAB. DA VEREADORA LÊDA MARIA ROCHA ARAÚJO CHAVES 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1148 / 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, solicitando a 

Implantação de dois (02) Guard Rail tanto do lado direito como também 

do lado esquerdo de acesso a entrada do Condomínio das águas e a 

Prainha do Candeeiro. 

Justificativa — Considerando que neste local há dois (02) buracos com mi 
nação de água, e as duas laterais sem proteção, solicita — se que seja 
viabilizado a os Guard Rail de proteção neste local, com o objetivo de 
evitar acidentes mais graves. 

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 2022 
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