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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N. LA o  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 
mesmo requerimento de n° 76/2017, n° 339/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, a construção de uma Praça ( com Quiosques, 
Playground, Urbanização com acessibilidade aos portadores de 
necessidades especiais, Totem contendo relógio, termômetro e câmeras 
de segurança) na rua Epitácio Pessoa com a rua Alonso Macêdo, 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 e estruturada. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2. 	/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 
mesmo requerimento de n° 77/2017, n° 340/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, a construção de uma Praça ( com Quiosques, 
Playground, Urbanização com acessibilidade aos portadores de 
necessidades especiais, Totem contendo relógio, termômetro e câmeras 
de segurança) na rua Santa Rita, por trás do Colégio Estadual 
Democrático Quitéria Maria de Jesus, 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 e estruturada. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2. 

 

2019. 

  

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 
mesmo requerimento de n° 380/2017, n° 347/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, a revitalização da Praça ( com Quiosques Bar e 
Lanchonetes, Playground, Sinal de WiFi, Urbanização com acessibilidade 
aos portadores de necessidades especiais e totem contendo relógio, 
termômetro e câmeras de segurança ) na rua da Seresta no Bairro Santa 

Inês. 

Justificativa: o referido local, atualmente é o único que proporciona lazer 
no Bairro Santa Inês, sua reestruturação contemplando o presente 
requerimento, atenderá os anseios da comunidade além de aquecer o 
comercio local, trazendo beleza e modernidade ao Município. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2.113  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 
mesmo requerimento de n° 383/2017, n° 350/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, a reestruturação da Praça da Criança no Bairro 
Tancredo Neves II ( com Playground, Área para ambulantes• com 
cobertura, Sinal de WiFi, Urbanização com acessibilidade aos portadores 
de necessidades especiais e totem contendo relógio, termômetro e 

câmeras de segurança). 

Justificativa: o referido local é passível de reforma no intuito de 
acrescentar nova área de lazer para o complexo BTN, sua reestruturação 
contemplando o presente requerimento, atenderá os anseios da 
comunidade além de aquecer o comercio local, trazendo beleza e 

modernidade ao Município. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N. L-111/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 
mesmo requerimento de n° 534/2017, n° 362/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, a reestruturação da Praça da Avenida 
Centenário no Bairro Centenário ( com Quiosques Bar e Lanchonetes, 
Playground, Sinal de WiFi, Urbanização com acessibilidade aos 
portadores de necessidades especiais e totem contendo relógio, 
termômetro e câmeras de segurança ). 

Justificativa: o referido local é passível de reforma no intuito de 
acrescentar nova área de lazer para o Bairro Centenário, sua 
reestruturação contemplando o presente requerimento, atenderá os 
anseios da comunidade, proporcionando interação social, segurança, 
além de aquecer o comercio local, trazendo beleza e modernidade ao 

Município. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia* 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2. Li5  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 
mesmo requerimento de n° 555/2017, n° 363/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, a construção de uma Praça ( com Quiosques, 
Playground, Urbanização com acessibilidade aos portadores de 
necessidades especiais, Totem contendo relógio, termômetro e câmeras 
de segurança) na rua Santa Izabel com a Av. BA 210 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 e estruturada. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2019. 



Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2. II t;./  2019. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 
mesmo requerimento de n° 603/2017, n° 368/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, a construção de uma Praça ( com Quiosques, 
Playground, Urbanização com acessibilidade aos portadores de 
necessidades especiais, Totem contendo relógio, termômetro e câmeras 
de segurança) na rua Adauto Pereira nas Proximidades do antigo 
Supermercado Oliveira, Bairro Tancredo Neves 

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 e estruturada. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N. 1-14-1 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 
mesmo requerimento de n° 108/2017, n° 341/2018, que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, a reestruturação da Praça Padre Lourenço Tori 
no Bairro Tancredo Neves II ( com Quiosques Bar e Lanchonetes, Área 
para ambulantes com cobertura, Sinal de WiFi, Urbanização com 
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e totem 
contendo relógio, termômetro e câmeras de segurança ). 

Justificativa: o referido local, atualmente é o único que proporciona lazer 
no complexo BTN, sua reestruturação contemplando o presente 
requerimento, atenderá os anseios da comunidade além de aquecer o 
comercio local, trazendo beleza e modernidade ao Município. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 915/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; que sejam feitas vistorias nas escolas e 
creches do município, pelos órgãos responsáveis pela vigilância 
sanitária e epidemiológica. 

Justificativa: As vistorias têm como objetivo identificar e notificar 
possíveis inadequações nas instalações das escolas e creches, visando 
preservar sempre um ambiente salutar para atender seus usuários. Evitando 
dessa forma, possíveis surtos de doenças ou males para a população. 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 201 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ,)68  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 868/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; urbanização e arborização da BA 210, 
iniciando a partir da Policlínica até a Polícia Rodoviária Federal. 

Justificativa: Esse trecho compreende uma das entradas mais importantes 
do município. Por ser reconhecidamente um polo turístico do Estado, esse 
requerimento visa embelezar esse caminho, proporcionando aos visitantes e 
moradores, um exemplo de desenvolvimento urbano com foco no bem estar 
da população e de todos que por aqui passarem. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 3  63/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 1100/ 2017 e 399/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; levantamento topográfico, 
regularização fundiária, regularização das ruas, pavimentação, 
fornecimento de agua, energia e rede de esgoto, para a comunidade 
que formou por trás do Presídio e se estende até o Conjunto 
Habitacional Sargento Jaime. 

Justificativa: Na referida área, encontra-se já instaladas diversas famílias 
e até o presente momento não possuem nenhum dos serviços básicos para 
viverem dignamente. É de extrema importância que se faça a urbanização e 
estruturação dessa localidade, atendendo de forma satisfatória a 
comunidade local, proporcionando também o desenvolvimento urbano, 
econômico e social do município. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )40  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 916/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; que o material retirado do campo do Centro 
Social Urbano seja realocado no Colégio Estadual Democrático 
Quitéria Maria de Jesus. 

Justificativa: Desde a desativação do campo de futebol do Centro Social 
Urbano, os desportistas estão desprovidos de local adequado para a pratica 
de suas atividades. Com  celebração da parceria com o Governo do Estado 
em realocar o campo desativado do Centro Social Urbano, com as devidas 
melhorias em favor de incentivar a pratica do esporte, para o Colégio 
Estadual Democrático Quitéria Maria de Jesus, é de extrema importância 
que se faça o transporte e relocação do material retirado, para que se 
iniciem os trabalhos de reestruturação dessa importante área de lazer. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 904/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; instalação de um totem composto por 
câmeras de monitoramento, relógio e termômetro na praça Sagrada 
Família, localizada no BTN III (por trás da Academia da Saúde). 

Justificativa: Aumentar a segurança do patrimônio monitorando o local, 
inibindo atos de vandalismo, violência e uso de drogas; além de 
proporcionar a comunidade local e de passagem, serviço de hora certa e 
temperatura ambiente. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1 tJ.. / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 901/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; instalação de um totem composto por 
câmeras de monitoramento, relógio e termômetro na praça Padre 
Lourenço Tori, localizada no Bairro Tancredo Neves II. 

Justificativa: Aumentar a segurança do patrimônio monitorando o local, 
inibir atos de violência e uso de drogas, além de proporcionar a 
comunidade local e de passantes, serviço de hora certa e temperatura 
ambiente. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 985/ 2017 e 391/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; substituição das placas de 
identificação das ruas para todo o complexo do Bairro Tancredo 
Neves. 

Justificativa: Muitas das placas atuais estão ilegíveis ou danificadas e 
muitas mas não as possui, isso causa muitos transtornos para a comunidade 
local pois, dificulta a entrega de correspondências ou mesmo a localização 
por parte de visitantes. Portanto, faz-se necessário a substituição e 
atualização das placas de identificação das mas em todo o complexo. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1+9/ 2019.  

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 985/ 2017 e 391/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; substituição das lâmpadas da 
iluminação pública atuais por lâmpadas de LED, para todo o complexo 
do Bairro Tancredo Neves. 

Justificativa: A substituição das lâmpadas atuais pelas de LED, irão 
proporcionar redução no consumo de energia, aumento da luminosidade 
noturna e durabilidade das lâmpadas. Essa tecnologia, possui acendimento 
instantâneo, não utiliza materiais nocivos como o mercúrio, além da 
ausência de ultravioleta e infravermelho, garantindo a saúde para técnicos e 
usuários. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. iRS/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 863/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; implantação de saneamento básico e 
pavimentação em paralelepípedo na Rua Nova, no Bairro Tancredo 
Neves II, nas imediações da rua Adalto Pereira, por trás da rua 
Palmares. 

Justificativa: A importância do saneamento básico e pavimentação está 
ligada a implantação de sistemas e modelos públicos que promovam o 
abastecimento de agua, esgoto sanitário e destinação correta do lixo, com o 
objetivo de prevenção e controle de doenças, promoção de hábitos 
higiênicos e saudáveis, além da manutenção da limpeza. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 9G/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 1182/ 2017 e 403/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; pavimentação asfáltica e 
revitalização da Prainha Candeeiro, localizada no complexo Bairro 
Tancredo Neves. 

Justificativa: O referido local é palco de atividades físicas e eventos, 
possui um comercio bem desenvolvido e cada vez mais frequentadores 
locais e de cidades circunvizinhas O atendimento deste requerimento, 
proporcionará para a comunidade local, seus frequentadores e visitantes um 
local prazeroso para lazer, com facilidade de acesso e segurança. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 860/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; revitalização da praça do Bairro Abel 
Barbosa, com implantação de uma academia da saúde e playground. 

Justificativa: Disponibilizar para a comunidade local e visitantes um 
local agradável para prática de exercícios, incentivando o convívio social e 
ocupação dos espaços públicos da cidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ,Y+5  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 987/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; implantação de um quebra-molas na rua 
Belmonte, nas proximidades do canal do emissário, no Bairro 
Tancredo Neves III. 

Justificativa: A implantação de um quebra-molas na rua Belmonte, nas 
proximidades do canal do emissário, no Bairro Tancredo Neves III, irá 
atender à solicitação da comunidade local, fazendo com que os veículos 
que por ali trafegam reduzam sua velocidade, proporcionando maior 
segurança aos moradores e pedestres. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 7+9/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 371/ 2017 e 343/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; reforma e cobertura da quadra do 
Bairro Benone Rezende. 

Justificativa: 	A reforma e cobertura da quadra acima citada, 
proporcionará uma área de lazer para a comunidade local, incentivando a 
pratica de esportes e convívio social. Atendendo aos anseios dos jovens da 
comunidade, ao mesmo tempo trazendo desenvolvimento urbano e social 
para o município. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ,)80  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 862/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; instalação de ponto de WiFi para o Bairro 
Tancredo Neves III, na praça da Rua Sagrada Família, por trás da 
Academia da Saúde. 

Justificativa: Disponibilizar para a comunidade local e visitantes acesso a 
informação digital, incentivando o convívio social e ocupação dos espaços 
públicos da cidade. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )81  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 971/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; implantação de um ponto de ônibus coberto, 
nas imediações da BA 210 com a rua Bonome no Bairro Tancredo 
Neves III, próximo a loja Aço Paulo Afonso. 

Justificativa: A implantação de um ponto de ônibus coberto atenderá as 
necessidades dos usuários do transporte pulico que transitam por aquela 
região, principalmente os alunos e professores da Escola Municipal Manoel 
Nascimento Neto. Devido ao clima de nosso município, proporcionar 
sombra nas paradas de ônibus, trará mais conforto para seus usuários. 

ARMO° (A) N2 SESSÃO No .‘5 S 1-"C1)  h 
DEQV 	(1.. POR uu...nin.tÃoéj 
vi.fros 

LA iy 

ATESTO O RECE&MiNTO PROT 
Em„z9Di 	oj  

Seu 

----- 
Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 204-9,--:211  s 

diS 

E 

Vereador - 



1 
4 APROVADO (A) N SESSÃO N° 	 

r._A 	 
Dr‘21.n7.a.A.r.5...PORIMUCCilattolgek 

9  VOTOS CONTRA 
MESA DA CM 

4,R.ES1 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2019. 

(„. 1TE S IDO RECEnitíTO"--401 .--Ea-cg 
gg, LN9e2 1_1U_ W 74 

a  
Vereador - 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 816/ 2017 e 386/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; pavimentação da rua Castro Alves, 
no Bairro Tancredo Neves II. 

Justificativa: A pavimentação da referida rua, atenderá a solicitação de 
moradores e transeuntes desta, visto que é uma rua muito utilizada; além do 
desenvolvimento urbano e interação social de nosso município. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 372/ 2017 e 344/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; pavimentação da rua João Paulo II 
(Beco do Cacique), no Bairro Tancredo Neves III. 

Justificativa: A pavimentação da referida rua, atenderá a solicitação de 
moradores e transeuntes desta, visto que é uma rua muito utilizada; além do 
desenvolvimento urbano e interação social de nosso município. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )89  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 945/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; pavimentação asfáltica da Av. Ulisses 
Guimarães no Bairro Cleriston Andrade, nas proximidades da BA 210. 

Justificativa: A pavimentação da referida rua, atenderá a solicitação de 
comerciantes, moradores e transeuntes desta, visto que é uma rua muito 
utilizada; além do desenvolvimento urbano e interação social de nosso 
município. 

a a 	Sessões, em 18 de janeiro de 201 

St% 
411,;~e 

- Vereador - 



IS TO Ofka.BAUTORDI W 
a2.121_1(w_g 

Itocaláritásáuss 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 
RIC:r-1; E 

••••••••••••~•••••.• 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 902/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; disponibilidade de médicos especializados em 
oftalmologia, neurologia, ortopedia e dermatologia, para atendimento 
no Hospital Municipal de Paulo Afonso. 

Justificativa: O Hospital Municipal de Paulo Afonso atende grande parte 
da população do município e da região, sendo, a maioria de seus enfermos 
pessoas carentes, muitas vezes com dificuldade de locomoção (seja físico 
ou financeiro), por isso, se faz necessária a presença desses profissionais 
acima citados, no atendimento, diagnóstico e tratamento das enfermidades 
ligadas às suas especialidades. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 903/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; organização de um mutirão de mamografias. 

Justificativa: O diagnóstico precoce é a melhor forma de combater o 
câncer. O câncer de mama pode afetar homens e mulheres, sendo mais 
comum nas mulheres. A mamografia é o exame que pode detectar nódulos 
que não são percebidos pela mão, quando praticado o autoexame Esse tipo 
de câncer quando diagnosticado na fase inicial, tem 95% de chance de ser 
curado; por isso a mamografia é de vital importância no combate a esse 
mal. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )29"/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 922/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; organização de um mutirão de cirurgias 
(apêndice, hérnia, vesícula e histerectomia). 

Justificativa: Devido às dificuldades em atender de forma satisfatória as 
necessidades de saúde da população, muitos munícipes procuram ajuda na 
Câmara de Vereadores para a marcação de procedimentos cirúrgicos. Além 
disso, é de conhecimento público que muitos pacientes chegam a ficar 
meses nas filas de espera para serem atendidos. No intuito de diminuir o 
sofrimento dos munícipes que estão nas filas de espera para procedimentos 
cirúrgicos, será de grande valia a organização de um mutirão de cirurgias a 
serem realizadas no Hospital Municipal de Paulo Afonso. Dentre os 
procedimentos cirúrgicos, os mais requisitados são os de apêndice, hérnia, 
vesícula e histerectomia. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 865/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; construção de um Mirante na ponte Dom 
Pedro II. 

Justificativa: Mirantes são uma das melhores opções para contemplar a 
natureza e ter uma boa vista do que está ao seu redor. Todo turista procura 
por lugares onde possa tirar foto belas ou apenas admirar a paisagem com 
segurança. A construção de um mirante na ponte Dom Pedro II, irá somar 
com tantos outros pontos turísticos que possuímos em nosso município, 
proporcionando aos moradores e visitantes uma nova experiência ao 
admirar as belezas dos cânions do Rio São Francisco. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 859/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; construção de uma mini praça com área de 
lazer (mesas de jogos e bancos em cimento) e urbanização na área 
localizada na Avenida Padre Lourenço, Bairro Tancredo Neves II, na 
entrada que dá acesso a PA IV, próxima a Policia Rodovia Federal, na 
BA 210. 

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

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	1 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 970/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; contratação de um micro-ônibus, no intuito 
de substituir a Van que atualmente faz o transporte dos pacientes 
hospedados na pousada em Salvador para os hospitais da capital. 

Justificativa: Devido a quantidade de munícipes que dependem deste 
serviço, faz-se necessário a disponibilidade de um veiculo que comporte 
mais pessoas. A contratação de um micro-ônibus atenderá de forma 
satisfatória os pacientes que precisam de tratamento nos hospitais da 
capital, proporcionando maior conforto aos passageiros e menor tempo de 
espera entre os deslocamentos. 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2019. 	 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )9)  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 867/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; implantação de lixeiras nos canteiros das 
avenidas Delmiro Gouveia e Padre Lourenço. 

Justificativa: Deixar a disposição da comunidade local e das pessoas que 
por ali transitam, pontos de descarte do lixo móvel (papeis de propaganda, 
embalagens de comestíveis e outros), contribuindo para a manutenção da 
limpeza e beleza de nosso município. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. % ).9a)/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 895/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; limpeza do Matadouro Municipal. 

Justificativa: O mesmo se encontra tomado pelo mato e os moradores e 
usuários do local têm sido prejudicados com tal situação. O objetivo é 
melhorar as condições de higiene, evitando que o local se torne um 
criadouro de insetos nocivos, ratos e outros. 

Sala das essões, em 18 de janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )3) 3/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 965/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; construção de lavanderias comunitárias 
completas (compostas por: pátio amplo com varais, tanques para 
lavagem manual, maquinas de lavar profissionais, pranchas de passar, 
ferros de engomar e materiais de limpeza) nos Condomínios Dom 
Mario Zaneta e Celidone de Deus, localizados no Bairro Tancredo 
Neves III, Condomínio Tancredo Neves, no Bairro Tancredo Neves I e 
bairros: PA IV, Rodoviário, Marina França, Benone Rezende, Bairro 
Tancredo Neves I e II; nas proximidades do cano, Tancredo Neves III; 
próximo a Unidade Básica de Saúde da Rua São João e no Três 
Lagoas. 

Justificativa: As lavanderias comunitárias são importantes instrumentos 
públicos de inclusão social e produtiva para as mulheres de baixa renda. 
São diversos exemplos espalhados pelo Brasil, de lavanderias comunitárias 
que transformaram a vida de mulheres e comunidades carentes, gerando 
renda para as famílias, proporcionando melhorias na condição social e 
qualidade de vida. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )9 	2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 914/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; instalação de um Centro de Controle de 
Zoonoses no complexo BTN. 

Justificativa: A instalação de um Centro de Controle de Zoonoses no 
complexo BTN atenderá aos anseios da população residente pois, está 
evidente o aumento da população de animais de rua nessa localidade e 
consequentemente o risco de incidência de zoonoses no município, a 
exemplo da raiva e leishmaniose, que podem ser fatais aos humanos e 
animais. 
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Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2019. 

94411/4  
te%aha 

- Vereador - 



- Vereador - 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 395   / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 905/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; instalação de câmeras de monitoramento nos 
ônibus coletivos. 

Justificativa: A instalação de câmeras de monitoramento nos ônibus 
coletivos serão instrumentos de grande valia para inibir assaltos, roubos, 
atos de vandalismo, assedio, discussões, além de registrar todo o itinerário 
percorrido, aumentando a segurança de funcionários e usuários inclusive 
em caso de acidentes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	12019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 e 986/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; implantação de uma unidade da Farmácia 
Básica Municipal no complexo BTN. 

Justificativa: A Farmácia Básica Municipal está disponível para toda a 
população e visa fornecer medicamentos essenciais que garantam o 
tratamento eficaz de enfermidades às comunidades mais pobres do 
município, disponibilizando uma diversidade de medicamentos importantes 
para o tratamento de inúmeras doenças. A implantação de uma unidade no 
complexo BTN irá facilitar o acesso da comunidade local e circunvizinhas, 
que muitas vezes não tem como se deslocar para a ilha, justamente por ser 
composta em sua maioria, por pessoas de baixa renda. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO, AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )9+ / 2019 - 	si. , 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na 
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente aa Exmo: Sr. Prefeito Municipal uii Barbolsa de Deus, solicita 
que o requerimento de n° 864/ '2018 Sejá'Creiteradd, ois até o presente 
momento não foi atendido; 'construção de tim'colégis modelo (a exemplo 
da Escola Dom Rot)) para- o coMplexhitaaredo Neves. 
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Justificativa: Aumentar a oferta de vagas para os jovens do município, 
principalmente os moradores do complexo Tancredo Neves, que precisam 
se'deslócar para o centro da cidade por não tertm-a:diSposiçãó uma escola 
próxima para atendê-lós.f 
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Saia das assões, em 18 de janeiro de 2Ó19. 
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Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. LJi / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 866/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; construção de uma Casa de Apoio ao 
Turista, na entrada da cidade, nas proximidades da Policia Rodoviária 
Federal. 

Justificativa: A informação, para o turista é um item essencial para que 
uma viagem seja aproveitada da melhor forma possível. A construção de 
uma Casa de Apoio ao Turista logo na entrada da cidade, permitirá a este 
receber todo tipo de informação que ele precise, tendo uma experiência 
única de entrar numa cidade turística sendo assessorado por profissionais, 
evitando qualquer tipo de incidente. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. aSCO  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 no 993/ 2017 e 394/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; construção de uma área de lazer e 
esportes no antigo campo do flamengo, no Bairro Tancredo Neves I, 
contendo área coberta para eventos, com palco fixo e camarins e 
quadra poliesportiva coberta, com pista de cooper. 

Justificativa: O local acima citado já é palco de eventos, como o 
tradicional São Pedro, além de muitos outros no decorrer do ano. A 
urbanização e instalação de uma área de lazer e esportes, atenderá a 
solicitação da comunidade local, trazendo um espaço de convívio social ao 
mesmo tempo em que desenvolve o espaço urbano, valorizando o 
município e proporcionando mais um ambiente seguro, iluminado e 
confortável para nossa população e seus visitantes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. DP)  /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 877/ 2018 seja reiterado, pois até o presente 
momento não foi atendido; disponibilidade de medico angiologista para 
o Hospital Municipal de Paulo Afonso. 

Justificativa: A presença de um médico angiologista, será de extrema 
importância no diagnóstico e tratamento das doenças de origem vascular. 
São doenças quase sempre silenciosas, somente apresentando sintomas em 
estágios mais avançados, por isso a prevenção é o melhor caminho para 
combatê-las. 



Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. (9.09-)/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 663/ 2017 e 370/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; presença dos Agentes de Transito 
Municipais em horários de pico, próximo a Escola Municipal 
Rivadalva de Carvalho, no Bairro Tancredo Neves II. 

Justificativa: A presença dos Agentes de Transito Municipais na 
localidade acima citada, visa proteger a integridade física dos estudantes 
que por ali transitam nos horários de pico pois, neste local há grande fluxo 
de carros e caminhões deixando diariamente os estudantes em situação de 
risco a acidentes. 

APROVADO (A) NC SESSL9' N943 

POR aja-40,4-àb.d.a 
e VOTOS CONTRA 

MESA DA CM./ P.Aeà 103/3 



Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 20(1.9 	  
f APROVADO (A) V SESSÃO Núçà 

I
DEnalus  POR lAinierr 
VOTOS CONTRA 
MESA DA LM./P, 

- Vereador - 
F•12ESIC.t_INI 

t-- .* tutraro POT '1.2 O 
02.21e±,2_4  , 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. jsa 3  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 1102/ 2017 e 401/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; sinalização com placas informando 
perímetro escolar nas imediações do Colégio Democrático Quitéria 
Maria de Jesus, no Bairro Tancredo Neves I; Escola Casa da Criança, 
Escolinha Turma do Barulho, Escola Manoel de Almeida 
Kaspryzykowsky e Escola Rivadalva de Carvalho, no Bairro Tancredo 
Neves II. 

Justificativa: A sinalização dessas localidades visa garantir a segurança 
dos estudantes, professores e funcionários das escolas acima citadas, ao 
atravessarem as mas que dão acesso as instituições de ensino. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. a014  /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 373/ 2017 e 345/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; pavimentação da Av. BA 210, no 
trecho compreendido entre o Mercado G. Silva e a Academia da Saúde 
no Bairro Tancredo Neves III. 

Justificativa: A pavimentação da referida rua, atenderá a solicitação de 
comerciantes, moradores e transeuntes desta, visto que é uma rua muito 
utilizada; além do desenvolvimento urbano e interação social de nosso 
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Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. aOS  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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° 1016/ 2017 e 398/ 2018 seja reiterado, pois até o 
presente momento não foi atendido; reforma do Balneário Prainha 
(urbanização, construção de píer, novos quiosques, parque infantil, 
banheiros públicos, quadras de esportes cobertas, iluminação cênica no 
monumento de inauguração, pavimentação, rede de saneamento básico 
com estação de tratamento, modulo policial e iluminação em LED). 

Justificativa: O referido local é palco de um dos mais tradicionais 
eventos esportivos de nosso município: a Copa de Vela; onde, a mais de 20 
anos ocorre competições de esportes aquáticos e também nas areias, a 
exemplo do futebol. Além dos esportes, também é um local onde ocorre 
diversos eventos festivos com apresentação de bandas e trios elétricos. É 
reconhecidamente um dos pontos turísticos mais visitados do município, 
servindo inclusive de cartão postal da cidade. O atendimento deste 
requerimento, atenderá os comerciantes locais, moradores e visitantes, 
proporcionando beleza, desenvolvimento, segurança e atrativos, aquecendo 
o turismo e consequentemente toda a cadeia de comercio do município. 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2.0LI 
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Bezerra de Andrade 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 218 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 110601/2017 e n°366/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a complementação asfáltica Travessa 
Delmiro Gouveia, Bairro Tancredo Neves II, tendo em vista que é 
importante para a comunidade que ali reside. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. a-19 /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°531/2017 e n°359/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a emenda da pavimentação asfáltica da 
rua Planalto, Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará 
beneficiando a comunidade local. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. a-9-0  1 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 110471/2017 e 110356/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, pavimentação asfáltica da Rua São 
Bartolomeu , Bairro Santa Inês, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 0).Â / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°532/2017 e n°360/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a pavimentação asfáltica ada rua 
Amaralina, Bairro Santa Inês, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em07 de Janeiro de 2019. 

	-‘Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 9V)-1  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°533/2017 e n°361/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, O reparo da pavimentação asfáltica da 
Avenida Centenário nas proximidades do Paredão , Bairro Tancredo Neves 
III, que por sua vez estará beneficiando a comunidade incentivando a 
pratica de esportes ( ciclistas, cooper, e caminhada) . 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. N-3/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°600/2017 e n°365/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a complementação asfáltica na Rua 
Barão de Mauá, Bairro Tancredo Neves II, tendo em vista que é importante 
para a comunidade que ali reside. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. P-9-4 /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°602/2017 e n°367/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a complementação asfáltica Rua Nova, 
Bairro Tancredo Neves II, tendo em vista que é importante para a 
comunidade que ali reside. 

Sala das Sessões, em07 de Janeiro de 2019 . 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	S-/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°714/2017 e n°374/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a pavimentação asfáltica na Rua do 
Emissário e), Bairro Tancredo Neves I e II, nas proximidades da Escola 
Casa da Criança III, que por sua vez estará beneficiando a comunidade 
local que tanto sofre com o lamaçal e buracos no período chuvoso. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°767/2017 e n° 376/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a pavimentação asfáltica na Rua Neymir 
Negreiros, Bairro Tancredo Neves III, nas proximidades da Escola 
Municipal Georgina Alves da Silva, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 110771/2017 e n°379/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a pavimentação asfáltica na Rua São 
Augustinho, Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará 
beneficiando a comunidade local. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. (1)-5 / 2019.      

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°769/2017e n°377/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a pavimentação asfáltica na Rua São 
Pedro, Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. D-PS /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°770/2017 e n°378/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a pavimentação asfáltica na Rua São 
Cosme, Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em07 de Janeiro de 2019 . 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 3O / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°774/2017 e 110382/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a pavimentação asfáltica Rua Tomé de 
Souza, Bairro Tancredo Neves II, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em07 de Janeiro de 2019. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ae5_,‘  /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 1101014/2017 e n°396/2018, que já foi 
pedido e ate o momento não foi atendido, a volta da Feira Cultural no 
Espaço Raso da Catarina no teatro de arena Gilberto Leal, com 
apresentações de palhaços, artesanato, comidas típicas da região e grupos 
musicas (com artistas da terra) todos os domingos. 

Com a realização da referida feira cultural, valorizara toda cultura e 
artistas do nosso município, atraindo um vasto publico de todas as idades. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 21/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 1101015/2017 e n°397/2018, que já foi 
pedido e ate o momento não foi atendido, a Implantação da Feira Cultural 
no CEU — Centro de Artes Educativo e Unificado, localizado no Bairro 
Tancredo Neves I, com apresentações de palhaços, artesanato, comidas 
típicas da região e grupos musicas (com artistas da terra ) todos os 
domingos. 

Com a realização da referida feira cultural, valorizara toda cultura e 
artistas do nosso município, atraindo um vasto publico de todas as idades. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. are,  / 201 9 . 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 1101183/2017 e 404/2018, que já foi pedido e 
ate o momento não foi atendido, a Pavimentação asfáltica e revitalização 
da Prainha Ayrton sena, localizada no complexo Bairro Centenário. 

O referido Local já acontece banhos e algumas atividades físicas e 
culturais no local, onde famílias e visitantes de cidades circunvizinhas vem 
frequentando, aumentando cada vez mais a movimentação dos pequenos 
comerciantes, que tanto sofrem por falta de apoio naquele local 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 3..39  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°1434/2017 e n°  409/2018 que já foi 
pedido e ate o momento não foi atendido, implantação de placas que 
oriente a população a não colocarem lixo na esquina da rua Nova Gloria, 
localizada no Bairro Tancredo Neves III., Próximo a SAMU. 

Sala das Sessões, em 07 de janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ea_3.5)/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°815/2017 110385/2018, que já foi pedido e 
ate o momento não foi atendido, a pavimentação asfáltica Rua Pinheiro, 
Bairro Tancredo Neves II, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 9.3-6/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°817/2017 n°387/2018, que já foi pedido e 
ate o momento não foi atendido, a pavimentação asfáltica Rua 
Copacabana, Bairro Tancredo Neves II, que por sua vez estará 
beneficiando a comunidade local. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°989/2017, n°392/2018, que já foi pedido e 
ate o momento não foi atendido, o recapeamento asfáltico da rua 13 de 
Maio, Bairro Tancredo Neves I, que por sua vez estará melhorando o 
trafego na localidade. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 2ES  /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 110990/2017, n°393/2018, que já foi pedido e 
ate o momento não foi atendido, o recapeamento asfáltico da rua Wilson 
Pereira, Bairro Tancredo Neves II, que por sua vez estará melhorando o 
trafego na localidade. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. D-3S' / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°992/2017, n°395/2018, que já foi pedido e 
ate o momento não foi atendido, o recapeamento asfáltico da Av. Padre 
Lourenço Gouveia , Bairro Tancredo Neves II, que por sua vez estará 
melhorando o trafego na localidade. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 324,0 / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 110109/2017, n°342/2018, que já foi pedido e 
ate o 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. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. Q‘l ;II 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°384/2017 e 110351/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, implantação de bebedouros para animais 
no Povoado Rio do Sal, na localidade os animais vem sofrendo muito com 
estiagem prolongada. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 9Ac9) /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°467/2017 e n°352/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, pavimentação asfáltica da Rua Alto 
Novo, Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ç21A3 / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°469/2017 e 110354/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, pavimentação asfáltica da Hermes de 
Fonseca, Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ;44'i  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 110470/2017 e n°355/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, pavimentação asfáltica da Rua São 
Sifrônio , Bairro Santa Inês, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 110529/2017 e n°358/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a limpeza e aterramento com maquinário 
no campo de futebol do Bairro Tancredo Neves III, próximo ao cemitério, 
na oportunidade estará servindo de área de lazer e incentivando a pratica de 
esportes. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. DMO))/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 110531/2017 e 110359/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a emenda da pavimentação asfáltica da 
rua Planalto, Bairro Tancredo Neves III, que por sua vez estará 
beneficiando a comunidade local. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 24/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 110532/2017 e 110360/2018, que já foi pedido 
e ate o momento não foi atendido, a pavimentação asfáltica ada rua 
Amaralina, Bairro Santa Inês, que por sua vez estará beneficiando a 
comunidade local. 

Sala das Sessões, em07 de Janeiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. atie / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°1248/2017 e n°406/2018, que já foi 
pedido e ate o momento não foi atendido, a relocação dos Postes das mas 
Chico Mendes até a rua Manoel Xavier, Olavo Bilac e rua Copacabana 
próximo a BA 210 no Bairro Tancredo Neves II. 

Os moradores estão reivindicando estas relocações a muito tempo, pois os 
mesmos querem construir primeiro andar e são impedidos pela Coelba, por 
motivo dos postes estar próximo de mais de suas residências. Com  a 
passagem da nova rede de saneamento, os moradores também serão 
beneficiados com uma grande área de terreno em frente de suas casas. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. CPJI2O19. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°1433/2017 e 110405/2018, que já foi 
pedido e ate o momento não foi atendido, a solicita retirada de dois quebra 
molas de cimento, que os moradores que reside na rua Monteiro Lobato 
no Bairro Tancredo neves III, colocaram a qual esta ocasionando riscos de 
acidentes e os mesmos encontra se fora de sua legalidade, na ocasião peço 
que implantem outros dois no mesmo lugar, com sinalização, dando 
segurança à comunidade que ali tramita. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. c954) / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°1249/2017 e n°407/2018, que já foi 
pedido e ate o momento não foi atendido, a solicita a construção de uma 
Ponte com proteção na rua Nova, Bairro Tancredo Neves II com a rua do 
Emissário Bairro Tancredo Neves I sobre o canal emissário. 

Foi realizada a pavimentação em paralelepípedos na Rua do Emissário 
recentemente ao lado do canal, onde a necessidade com urgência da 
referida ponte, evitando acidentes futuros. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. (254-4 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 1101282/2017 e 110408/2018, que já foi 
pedido e ate o momento não foi atendido, a solicita a restauração asfáltica 
do Condomínio que fica nas proximidades da Delegacia de Policia Civil, 
Bairro Tancredo Neves. 

O mesmo encontrasse em situação precária, muitos buracos, dificultando a 
transitarão de pedestres e automóveis. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 1101435/2017 e n°410/2018, que já foi 
pedido e ate o momento não foi atendido, a solicita a limpeza do canal que 
passa pelos bairros do Tancredo Neves, onde os mesmos estão em alguns 
lugares estão com acumulo de lixo, em determinados pontos deste córrego de 
esgoto. 

Em tempos de chuvas ou ate mesmo quando as águas usadas nas 
residências se acumulam causando mau cheiro aos que moram por perto e ate 
mesmo aos que transitam por ali, devido acumulo de sujeira nos canais. 

Sala das S-. sões, em 07 de Janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. c,-5à5/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°1319/2017 e n°411/2018, que já foi 
pedido e ate o momento não foi atendido, a solicita implantação de faixas 
de pedestres na AV. BA210 entre a Garagem da Santur , Bairro Tancredo 
Neves II e o Mercado Santana, Bairro Tancredo Neves III. 

Uma vez que, o referido local tem um grande fluxo de automóveis e de 
pedestres, dando segurança a comunidade que ali tramita. 

Sala das Sessões, em 07 de Janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. (2-51.17  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 110774/2018 que já foi pedido e ate o 
momento não foi atendido, solicitando a Urbanização da Avenida BA 210 
Trecho de delegacia da Policia Civil ao CSU- Centro Social Urbano do 
Bairro Tancredo Neves II , tendo em vista que e muito importante pra o 
paisagismo local. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ,D557  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°776/2018 solicitando solicita o aumento 
da grade de proteção da Ponte do PC-TRAN, com uma proteção de no 
mínimo 1,70 m , com isso atendera a necessidade da comunidade 
Pauloafonsina que tanto transita de pé ou de bicicleta por ali. 

Justificativa: na passagem sobre a ponte, evitara acidentes como 
escorregões, evitando na ultrapassagem de pedestre ou ciclista que por lá 
transitam no seu dia a dia. 

Sala das Sessões, em 07 de janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. (2.56- / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°704/2018 solicitando iluminação em LED 
para todos os pontos de ônibus do complexo do Bairro Tancredo Neves, 
Bairro Jardim Bahia, Bairro Centenário, Bairro Caminho dos Lagos, 
BNH, Sal torrado, Chesf, Centro, Bairro Moxotó, e Siriema I, II, III. 

Justificativa: A iluminação estará aumentando a visibilidade, facilitando 
a vida de pedestres e motoristas e, principalmente, para quem trabalha e 
precisa esperar o ônibus para voltar para casa à noite. A população muito 
queixa se, que mesmo com o ponto de ônibus cheio não se sentem seguros 
por conta da escuridão. 

Sala das Sessões, em 07 de janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 95,/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°778/2018 solicitando a pavimentação 
Asfáltica na rua beira rio, Localizada no Bairro Prainha. 

Justificativa: E uma rua com bastante acesso e que encontra se com 
dificuldades para transitar por ali, e a rua que encontra se o posto médico 
que atende a comunidade e por este motivo a um rua de grande fluxo de 
pedestres e alto moveis que utilizam dos serviços do posto medico , como 
consultas de clinico geral e odontologia, além de distribuição de enxames e 
medicamentos. 

Sala das Sessões, em 07 de janeiro de 2019 

1-' OVADO (A) W. SESSÂO No 1 /4) Gi Lel ?, . i  
1 DE  PA (051-13  PORULIDatepW4 
! VOTOS CONTRA 	  
, MESA DA C.RIP.A.0-1_110  °V)  * 

r-,1:t. E 	C>eN1 



, APROVADO (A) N. SESSÃO Ncj2 Ci R 
DE.0i/laQS...PoPatcati.~ 
VOTOS CONTRA 

! MESA DA cm./RA.(1 /49,5 

F,Ik ES 1 °LrIV-1 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. a-5'à / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 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 esta escura 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 07 de janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 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 07 de janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. À20 /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°806/2018 , 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 07 de janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. D.144  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°805/2018 , solicitando estacionamento na 
área interna do CEASA ,para os ônibus da zona rural. 

Justificativa: Os ônibus ocupa todo espaço do estacionamento externo do 
CEASA, com isso ocasiona transtornos a população pauloafonsina 
impedindo que os mesmo estacione os seus veículos, colocando também 
sinalização para conscientização dos que ali trafegam com canos de grande 
porte. 

Sala das Sessões, em 07 de janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 52a/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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°729/2018 , solicitando a colocação de 
placa com o nome do Exmo. Vereador Sr. Aroldo Ferreira da Silva, que 
veio a óbito no dia 02 de agosto de 2012 em decorrência de complicações 
cirúrgicas, onde na sessão foi aprovado o Projeto de Lei de n° 24/2012 de 
autoria do Vereador Daniel Luiz que dispõe sobre a mudança de nome do 
Hospital Municipal de Paulo Afonso ( HMPA), localizado no Bairro 
Tancredo Neves I , para Hospital Municipal Aroldo Ferreira da Silva 

Sala das Sessões, em 07 de janeiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 41£  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 da Praça da Bíblia no complexo Bairro Tancredo Neves. 

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

Sala das Sessões, em 13 de Fevereiro de 2019. 
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