
Vereador - 

ATESTO O RECEBliefrO 
EM ljj 

Secreatterlo  Admi ,Istrefiva 

e ndra de 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 840 / 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, SOLICITAR a 
AMPLIAÇÃO DA AÇÃO ITINERANTE EM COMBATE Á. COVID-19, às 
comunidades mais populosas, com maior transito e concentração de cidadãos no 
Complexo BTN. 

O COMBATE À COVID 19 ITINERANTE, ação conjunta de enfrentamento e 
prevenção, promovida pelas Secretaria Municipais de Saúde e Desenvolvimento 
Social, é uma medida que trará mais tranquilidade ao BIN, cuja população 
aproximada é de 50 mil habitantes, pois, certamente, além de detectar possíveis 
casos de contaminação, também levará o conhecimento sobre cuidados 
necessários à prevenção e controle do coronavirus. 

Desde agora agradeço a atenção que Vossa Excelência disponibilizar à presente 
Solicitação, que visa promover a qualidade de vida e saúde pública da população 
do Complexo STN. 

Sala das Sessões, em 13 de Agosto 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°. 842 /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°44/2019 seja reiterado, pois até o presente momento 
não foi atendido; reestruturaçâo da praça da Avenida centenário, no 
Bairro Centenário, composta por quiosque, playground, wi-fi e totem 
contendo relógio, termômetro e câmeras de vigilância. 

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°. 843 /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 SOLICITAR, em 
Caráter de Urgência, a EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO BECO DA RUA 
MARECHAL RONDON  , conforme descrição abaixo. 

Recuperação e pintura do Piso do Beco; 

Implantação de 2 (duas mesas de jogos) e 2 (dois bancos); 

Iluminação (instalação de lâmpadas de Led e melhoramento). 

Ligação de 2 (duas residências para rede de saneamento). 

Sala das Sessões, em 13 de Agosto de 2020. 
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