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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 486 /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 a 

instalação de coletores de lixo comunitário, no Centro e no complexo de Bairros 

Tancredo Neves. 

JUSTIFICATIVA o deferimento do presente requerimento, se faz 

necessário para atender a comunidade local, buscando uma cidade mais limpa, 

através de ferramentas que incentivem a reciclagem do lixo. 

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

Sala das Sessões, em 10 de março de 2021 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 0 AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 487 /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 a 

instalação da Rede de Esgoto no Benone Rezende — Bairro Santa Inês. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz 

necessário para atender a comunidade local, proporcionando melhora da 

qualidade de vida e dignidade dos moradores daquela localidade, além de 

evitar o contágio através de doenças oriundas de mosquitos. 

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

Sala das Sessões, em 12 de Março de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 488 / 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 a 

construção de uma praça com academia de saúde no Condomínio Sargento 

Jaime — Bairro Tancredo Neves III. 

JUSTIFICATIVA a construção da referida praça, se faz necessário para 

atender a comunidade local, proporcionando lazer e melhorada da qualidade 

de vida dos moradores daquela localidade, bem como a academia da saúde 

visa proporcionar um incentivo a saúde, buscando a prevenção de doenças e 

hábitos saudáveis, além do incentivo a prática de esporte. 

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

Sala das Sessões, em 10 de março de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 489 /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 a 

reforma da Escola Municipal Gilberto de Barros Pedrosa localizada na Vila 

Matias. 

JUSTIFICATIVA a reforma se faz necessária para trazer mais conforto 

aos alunos, docentes e demais colaboradores. Bem como, tornar o ambiente 

escolar mais humano e acolhedor. Por fim, buscar incentivar os alunos a cuidar 

do ambiente escolar, protegendo o patrimônio público e incentivando a 

educação. 

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

Sala das Sessões, em 16 de março de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 534 /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 a 

Construção de uma Quadra Esportiva Condomínio Sargento Jaime — Bairro 

Tancredo Neves III. 

JUSTIFICATIVA a construção da referida quadra, se faz necessário para 

atender a comunidade local, proporcionando lazer e melhorada da qualidade 

de vida dos moradores daquela localidade, bem como visa proporcionar um 

incentivo a saúde, buscando a prevenção de doenças e hábitos saudáveis, 

além do incentivo a prática de esporte. 

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

Sala das Sessões, em 10 de março de 2021. 
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