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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO NP  j  5s.  /2017 

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a colocação de grama sintética no campo de futebol 

Major Fernandes, localizado no Bairro Barroca, conforme a justificativa que se 

segue. 

A grama sintética oferece vantagens de durabilidade, podendo ser usado 

intensamente sem alteração em suas condições; oferece baixo custo de 

manutenção, uma vez que não há necessidade de ser regado ou cortado, nem 

requer constante demarcação de linhas de jogo; é resistente às mudanças 

climáticas, ou seja, suporta muito mais o excesso ou falta de água; uma vez que 

não é afetado com as mudanças climáticas, mantém a uniformidade da cor por 

muito tempo, além de não oferecer qualquer impacto ou prejuízo ao meio 

ambiente e ser facilmente instalado. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAI DE PAULO AFONSO 

[SI'.BAHIA 

REQUERIMENTO r:  j5 3-  /2017 

O vereador que o presente sut-scrra Vn, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vc. 	clemcia seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando 	! providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a constr..çào 	uma academia ao ar livre no bairro 

Moxot6. 

Jr 	r r  ATIVA 

A população do Bairro Moxotó creu u r 

disso, o bairro Barroca e Povoado i'etir 

povoamento. Desta forma, instalar uma 

para o Moxotó e bairros vizinhos. 

A academia ao ar livre em bairros, 

resultados, possibilita o acesso de .c'• 

exercícios físicos, bem como , --

moradores. 

ificativamente nos últimos anos. Além 

omprida também tiveram significativo 

academia no Bairro Moxot6 seria ganho 

Ir'.m de apresentar eficácia em seus 

xi menos poder amr;mivo à prática de 

maior socialização entre os seus 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

REQUERIMENTO N2   i5C:,  /2017 

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a revisão e recuperação do saneamento básico da área 

conhecida como "casinhas" no Bairro Barroca. 

JUSTIFICATIVA 

A situação do saneamento é totalmente desfavorável e compromete, 

principalmente a saúde dos moradores do bairro e, especialmente, os moradores 

da área mencionada. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

REQUERIMENTO N2   155  /2017 

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a construção de pontos de ônibus com cobertura e 

bancos, bem como a recuperação dos existentes no Bairro Barroca. 

JUSTIFICATIVA 

Os pontos de ônibus não oferecem a mínima estrutura ao cidadão que necessita 

utilizar o transporte coletivo, ficando exposto ao total desconforto provocado 

pela chuva, sol e calor. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2017 
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CÂMARA MDNICIPP,  I nr PAULO AFONSO 

ESTADC 	nAHIA 

REQUERIMENTO N2   )514  /2017 

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa I r•IRicia seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, arborização da praça localizada nas proximidades da 

Avícola Suprave, no bairro Barroca. 

JUSTIFICATIVA 

Durante o dia a utilização da praça é totalmente inviável em razão de estar 

exposta ao sol e calor. 

Sala das Sessões, 17 rge janeiro de 2017 
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CÂMARA MUNICIP» ' fiE PAULO AFONSO 

ESTAIX ,  'A BAHIA 

REQUERIMENTO Ng.   153 	/2017 

O vereador que os presente subscrevn, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa 1Ge' ida seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a colocação de paradas de ônibus com cobertura, em 

todos os pontos de ônibus da Rua Padre João Evangelista. 

JUSTIFICATIVA 

Há pontos de ônibus distribuídos ao logo de toda a rua, porém sem qualquer 

estrutura de proteção ao usuário, que fir71 exposto ao sol e chuva em razão de 

não haver qualquer conforto durante a espera pelo ônibus. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2017 
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