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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 82 / 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, solicita a que o 
requerimento de n°189/2019 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; construção de uma mini praça com área de 
lazer e urbanização na área localizada na Avenida Padre Lourenço, 
Bairro Tancredo Neves II, na entrada que dá acesso a PA IV, próximo 
a policia Rodoviária Federal. 

Justificativa: O local acima citado, é passível de urbanização e trará grande 
beneficio as comunidades que residem ao seu entorno (Bairro dos Rodoviários, 
PA IV e BTN II), proporcionando um local de convívio social e desenvolvendo o 
paisagismo do nosso município. 

Sala das Sessões, em 13 de janeiro de 2020. 



AP9DVADDP.''.: 
DEXL0•1 \buiçiJintc94 

    

uenrre 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 84 /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, solicita a que o 
requerimento de 110416/2019 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; construção de uma praça da bíblia no 
complexo Bairro Tancredo Neves. 

Justificativa: Nós temos que ter um local para fazermos nossas orações. 
A oração é momento onde podemos estar em toda nossa intimidade com Deus, 
onde podemos abrir nosso coração. No complexo Tancredo Neves existe muito 
grupos de oração que necessitam de um espaço do tipo para a realização dos 
seus eventos. 

Sala das Sessões, em 13 de janeiro de 2020. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 100 /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, solicita a que o 
requerimento de n°664/2019 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; construção de uma praça composta por 
quiosque, playground, wi-fi e totem contendo relógio, termômetro e 
câmeras de vigilância, no bairro Tancredo Neves III, nas proximidades 
da quadra e caixa d'agua. 

Justificativa: A construção de urna praça, nos moldes acima descritos, nessa 
localidade, proporcionara uma importante área de lazer e interação social para 
a população que ali reside e para seus visitantes. Atendendo aos anseios da 
comunidade. Com  mais urna obra de desenvolvimento social para nosso 
municipio. 

Sala das Sessões, em 13 de janeiro 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°. 108  12020. 

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, solicita a que o 
requerimento de n°46/2019 seja reiterado, pois até o presente momento 
não foi atendido; construção de uma praça composta por quiosque, 
playground, wi-fi e totem contendo relógio, termômetro e câmeras de 
vigilância, na rua Adauto Pereira nas Proximidades do antigo 
Supermercado Oliveira, Bairro Tancredo Neves II. 

Justificativa: é um local propicio para a construção de uma nova área de lazer 
para a comunidade, proporcionando conforto, interação social e segurança, 
além de aquecer o comercio e embelezar a cidade com mais uma praça 
moderna estruturada. 

Sala das Sessões, em 13 de janeiro de 2020. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 109 /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, solicita a que o 
requerimento de 11040/2019 seja reiterado, pois até o presente momento 
não foi atendido; construção de uma praça composta por quiosque, 
playground, wi-fi e totem contendo relógio, termômetro e câmeras de 
vigilância, na rua Epitácio Pessoa com a Rua Alonso Macedo, no 
Bairro Tancredo Neves I. 

Justificativa: é um local propicio para a construção de uma nova área de lazer 
para a comunidade, proporcionando conforto, interação social e segurança, 
além de aquecer o comercio e embelezar a cidade com mais uma praça 
moderna estruturada. 

Sala das Sessões, em 13 de janeiro 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°. 110 /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, solicita a que o 
requerimento de n°47/2019 seja reiterado, pois até o presente momento 
não foi atendido; reestruturação da praça da Padre Lourenço Toll, no 
Bairro Tancredo Neves II, composta por quiosque, playground, wi-11 e 
totem contendo relógio, termômetro e câmeras de vigilância. 

Justificativa: o referido local, atualmente é o único que propicio lazer ao 
bairro., proporcionando conforto, interação social e segurança, além de 
aquecer o comercio e embelezar a cidade com uma praça moderna 
estruturada. 

Sala das Sessões, em 13 de janeiro 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°. 112  12020. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs 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, solicita a que o 
requerimento de n°45/2019 seja reiterado, pois até o presente momento 
não foi atendido; construção de uma praça composta por quiosque, 
playground, wi-fi e totem contendo relógio, termômetro e câmeras de 
vigilância, na rua Santa Izabel com a Av. BA210 no Bairro Tancredo 
Neves III 

Justificativa: é um local propicio para a construção de uma nova área de lazer 
para a comunidade, proporcionando conforto, interação social e segurança, 
além de aquecer o comercio e embelezar a cidade com mais uma praça 
moderna estruturada. 

Sala das Sessões, em 13 de janeiro 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°. 113 /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, solicita a que o 
requerimento de n°42/2019 seja reiterado, pois até o presente momento 
não foi atendido; reestruturação da praça da rua da seresta no Bairro 
Sannta Ines. (quiosque, playground, wi-fi e totem contendo relógio, 
termómetro e câmeras de vigilância). 

Justificativa: o referido local, atualmente é o único que propicio lazer ao 
bairro. Proporcionando conforto, interação social e segurança, além de aquecer 
o comercio e embelezar a cidade com uma praça moderna estruturada. 

Sala das Sessões, em 13 de janeiro 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°. 114 / 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, solicita a que o 
requerimento de n°43/2019 seja reiterado, pois até o presente momento 
não foi atendido; reestruturação da Praça da Criança no Bairro 
Tancredo Neves II. (Quiosque, playground, wi-11 e totem contendo 
relógio, termômetro e câmeras de vigilância). 

Justificativa: o referido local, atualmente é o único que propicio lazer ao 
bairro. Proporcionando conforto, interação social e segurança, além de aquecer 
o comercio e embelezar a cidade com uma praça moderna estruturada. 

Sala das Sessões, em 13 de janeiro 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°. 171 /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, solicita que o 
requerimento de n°728/2018 e n°259/2019 solicitando a instalação de telas 
para contenção de baronesas na prainha do candeeiro e Airton Senna. 

Justificativa: Como única área de Lazer para banhos e passeios familiares, 
bem como ajudar os pequenos comerciantes locais, ajudando moradores 
que tem dificuldades financeiras pra se deslocarem pra banhos em outros 
lugares de lazer na nossa cidade. 

Sala das Sessões, em 15 de janeiro 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°. 175 I 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, solicita que o 
requerimento de n°745/2018 e n°258/2020, solicita a extensão elétrica na 
rua Santa Terezinha e travessa, no trecho mercado Santa Terezinha ao 
canal emissário no B.T.N III, nas proximidades do CEASA. 

Justificativa: Os moradores estão reivindicando esta extensão da rede 
elétrica, pois o lugar está escuro e com riscos aos que transitam por ali, sem 
contar o risco que e para os comerciantes que encontra se com seu 
estabelecimento fechado durante a noite. 

Sala das Sessões, em 15 de janeiro 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°. 176 12020. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvido o Plenário, vem na forma 
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao 
Esmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicita que o 
requerimento de n°806/2018 e n°260/2019, solicita a revitalização e 
urbanização do passeio do lado externo do Estádio de Esporte Álvaro de 
Carvalho, mais conhecido como Ruberleno. 

Justificativa: A área externa do mesmo encontra se danificada, podendo 
causar acidentes aos nossos desportistas e a nossa comunidade que por ali 
transitam e visitam. 

Sala das Sessões, em 15 de janeiro 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°. 243 /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, solicita a que o 
requerimento de n°992/2019 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido o recapeamento asfáltico da Av. Padre 
Lourenço , Bairro Tancredo Neves II, que por sua vez estará melhorando o 
trafego na localidade. 

Sala das Sessões, em 24 de janeiro de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO R°. 261 /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, 
solicita que seja realizado cursos profissionalizantes gratuito e com 
uma ajuda de custo, nas áreas de elétrica, pedreiro, carpinteiro, 
armador, pintor; para as mulheres de Paulo Afonso. 

Justificativa: Atualmente existe um grande número de mulheres 
desempregadas em Paulo Afonso, com isso as mulheres irão se sentir mais 
seguras e mais encorajadas para ocupar o seu lugar na sociedade e buscar 
as oportunidades no mercado de trabalho. É uma formação profissional que 
vai além da qualificação e oportuniza cidadania com foco na igualdade de 
gênero. 
E oferece para as mulheres Pauloafonsinas oportunidades de crescimento 
pessoal e profissional. E mais ainda, busca fazer com que elas vejam sua 
importância na sociedade, que saibam das suas capacidades, dos seus 
direitos. Com  os cursos gratuitos de profissionalização elas tem a chance de 
aprender uma profissão, se inserir no mercado de trabalho formal ou 
desenvolver atividades autônomas que favorecem o empreendedorismo e 
autonomia financeira. 

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro 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°.  270  /2020. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenario, vem na forma 
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicita a que o 
requerimento de n°247/2019 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido , a pavimentação asfáltica Rua Amaralina, 
Bairro Santa Ines, que por sua vez estará beneficiando a comunidade local. 

Sala das Sessões, em 24 de janeiro 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°. 27n  /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, solicita a que o 
requerimento de n°240/2019 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido , implantação de faixas de pedestres e 
sinalização, entre a rua Frei Damiao e Av. BA210 bairro Tancredo Neves 
III, uma vez que o local tem um grande fluxo de automóveis e de pedestres, 
e eventualmente muitos acidentes automobilísticos. 

Saladas Sessões, em 24 de janeiro de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Esmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 293  /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, solicita o trator que 
fazer a limpeza de lixo no Povoado Poços. 

Justificativa: O moradores locais se queixam que o Trator não passa com 
frequência, assim existe um grande acumulo de lixo, originando a proliferação 
de insetos e pequenos animais (moscas, baratas, ratos), hospedeiros de 
doenças como dengue, leptospirose e a peste bubônica. 

Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2020. 



ATESTO O RECE8liaTO PROT. N° 
Ne 02, 	20.240  

1.41)" 
.P151.4én•-  Secre ativa 

Pr. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 294 12020. 

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, solicita a 
construção de uma praça com área de lazer (mesas de jogos e bancos 
em cimento) e urbanização entre as ruas Machado de Assis e Rua 
Santa Quitéria, Bairro Tancredo Neves III. 

Justificativa: O local acima citado, é passível de urbanização e trará 
grande beneficio às comunidades que residem ao seu entorno, 
proporcionando um local de convívio social e desenvolvendo o paisagismo 
de nosso município. 

Sala das Sessões, em 13 de fevereiro 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°. 295 /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, solicita o reitemento 
do requerimento de n: 1213/2019 que já foi pedido e ate o momento não 
foi atendido, solicita linha de ônibus da empresa Atlântico no Condomínio 
Manoel Josefino Teixeira (600 casas). 

Justificativa: Para uma melhor mobilidade principalmente das pessoas que 
precisam deste transporte para ir e vir em sua jornada de trabalho, dos 
estudantes e da população em geral, como forma alternativa e econômica, para 
os moradores deste condomínio. 
O condomínio encontrasse em faze de conclusão, mais de 600 famílias serão 
contempladas com residência prôpria. 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2020. 

I

ATESTO O REãeimeno PROT. N° 
N1_3 / 2 	DE 20.aa 

3;~"..r."7-dr4bade 
~Vereador - 

PROVAi";0 
DE 020.,Í 90:6  di )̀ -111g0-"Cinta  . 	. 
VOTOS" 	„ 
MESA DA  

 

 

  

PitES IL) ni E 

   

   

      



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 298 /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, solicita que o 
requerimento de n° 1422/ 2019 seja reiterado, Pois até o presente 
momento não foi atendido; solicita o carro fossa para o Povoado Rio do 
Sal. 

Que este serviço seja realizado o mais urgente possível, pois a fossa já 
está transbordando. 

Agradeço a atenção e providências. 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro 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°. 317 /2020. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvido o Plenario, vem na forma 
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao 
Esmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicita a que o 
requerimento de n°246/2019 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido , a conclusão da pavimentação asfáltica Rua 
planalto, Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em 24 de janeiro 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°. 323 /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, solicita o trator que 

fazer a limpeza de lixo no Povoado São José. 

Justificativa: O moradores locais se queixam que o Trator não passa com 
frequência, assim existe um grande acumulo de lixo, originando a proliferação 
de insetos e pequenos animais (moscas, baratas, ratos), hospedeiros de 
doenças como dengue, leptospirose e a peste bubônica. 

Sala das Sessões, em 13 de fevereiro 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°. 328 12020. 

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 
Esmo. Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, solicita o trator que 

fazer a limpeza de lixo no Povoado Santo Antônio. 

Justificativa: O moradores locais se queixam que o Trator não passa com 
frequência, assim existe um grande acumulo de lixo, originando a proliferação 
de insetos e pequenos animais (moscas, baratas, ratos), hospedeiros de 
doenças como dengue, leptospirose e a peste bubônica. 

Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2020. 

AtsiriintamEicra
1 ovinuk 	92/ DE 2E-b2-Q 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 329 /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, solicita a que o 

requerimento de n°243/2019 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido , pavimentação asfaltica Rua Hermes de 
Fonseca, Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará beneficiando a 

comunidade local. 

Sala das Sessões, em 24 de janeiro de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Balda 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 339  / 2020. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs 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, solicita o trator que 
fazer a limpeza de lixo no Povoado Baixa Funda. 

Justificativa: O moradores locais se queixam que o Trator não passa com 
frequência, assim existe um grande acumulo de lixo, originando a proliferação 
de insetos e pequenos animais (moscas, baratas, ratos), hospedeiros de 
doenças como dengue, leptospirose e a peste bubônica. 

Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2020. 
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