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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso. 

REQUERIMENTO N°.  821   /2022. 

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 de Paulo 

Afonso, Luiz Barbosa de Deus, solicitando a troca da areia da pista de vaquejada, localizada 

no parque de exposições Djalma Wandedey, garantindo a segurança e a qualidade para a prática 

do esporte no município. 

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PA O AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 822 / 2022. 

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 que seja 

criado um centro de formação veterinária no município de Paulo Afonso. 

Sala das Sessões, em 07 de junho 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°.  8312022.  

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, juntamente a Ilma. Sra. Secretária 
Municipal de Educação- Elza de Brito Alves Teixeira solicitando 
a reforma ou construção de uma nova quadra poliesportiva na 
Escola Municipal Casa da Criança I, que conte com 
arquibancadas, iluminação adequada, cobertura e que esteja 
adaptada a prática de todas as modalidades de esportes, como; 
futebol, voleibol, futsal, basquete. 

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2022. 



JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, constatei que o local já dispõe de espaço adequado para 
a construção de uma quadra poliesportiva, ou, a reforma com adtações, da já 
existente, o que também trará beneficios para os estudantes da referida 
instituição de ensino. Estudiosos defendem que a prática esportiva infantil é 
capaz de prevenir muitos adoecimentos futuros, como o estresse, problemas 
respiratórios, cardíacos, de coluna e outros. Isso porque, a partir da prática de 
esportes, as crianças desenvolvem força óssea e muscular, além de melhorarem 
o desenvolvimento físico. Por isso a relevância da construção da quadra 
poliesportiva na Instituição de Ensino supracitada. 
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