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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 407 /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência o Sr. Pedro Macário que se 

digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de 

Deus, solicitando a construção de uma praça no Benone Rezende — Bairro 

Santa Inês. 

JUSTIFICATIVA a construção da mencionada praça, se faz necessária 

para atender a comunidade, proporcionando lazer e bem estar aos moradores 

daquela localidade. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 408 / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência o Sr. Pedro Macário que se 

digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de 

Deus, solicitando a pavimentação da Rua Bangu, localizado no Bairro Cardeal 

Brandão Vilela/Complexo BTN. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento visa buscar 

melhora da circulação e tráfego de veículos, evitando futuros acidentes de 

trânsito e melhora da qualidade de vida dos moradores. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL FONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 409  / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência o Sr. Pedro Macário que se 

digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de 

Deus, solicitando a cobertura do canal emissário do complexo BTN. 

JUSTIFICATIVA o atendimento da presente solicitação se faz 

necessário, para evitar a proliferação de doenças transmitidas por mosquitos, 

bem como, evitar mal cheiro garantindo assim melhora da qualidade da 

população local. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU 1 AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 410 12021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando uma 

limpeza geral e manutenção trazer por extenso: máquinas pesadas, 

iluminação, varrição. Local 	 

JUSTIFICATIVA tem por objetivo manter os ambientes de trabalho 

permanentemente limpos e saudáveis, voltados à qualidade do trabalho, 

proporcionando ao público interno e externo condições mínimas de higiene e 

conforto, além da manutenção e conservação dos bens públicos, em caráter 

permanente. 

Sala das Sessões, em 04 de Março de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 411 /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o 

Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que 

se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — 

Luiz Barbosa de Deus, solicitando uma Construção de um Campo 

de Futebol no Bairro Barroca. 

JUSTIFICATIVA Diante a necessidade de uma área de 

esporte, que possa contribuir com as práticas esportivas e 

corporais, com uma politica de melhorar a qualidade de vida 

pessoais. E de grande importância a construção do campo de 

Futebol na comunidade da Barroca, com alombrado, vestiário e 

iluminação vindo favorecer com a saúde de todos. Proporcionando 

também oportunidades na descoberta de talentos esportivos, e 

sendo principalmente um ambiente com possibilidade tirar crianças, 

jovens e adultos da ociosidade. 



Assim a qualidade de vida das famílias daqueles bairros. 

Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize o 

encaminhamento de tal solicitação, com sentido de melhorar a 

qualidade de vida da comunidade. Diante do exposto, solicitamos 

aos nobres pares, aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 08 de Março de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE P LO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 425 /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência o Sr Pedro Macário que se 

digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de 

Deus, Solicitando a Construção de uma Praça com Academia de saúde no 

Benone Rezende - Bairro Santa Inês. 

JUSTIFICATIVA a construção da mencionada praça, se faz necessária 

para atender a comunidade, proporcionando lazer e bem estar aos moradores 

daquela localidade, com a academia da saúde é uma estratégia voltada à 

promoção da saúde e à prevenção de doenças crônicas e, ao mesmo tempo, à 

divulgação da cultura local e de hábitos saudáveis. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 10 de Março de 2021. 
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