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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1039  / 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 da saúde, no Bairro Antigo 03 Lagoas, atual: Cardeal 

Brandão / BTN, Município de Paulo Afonso /BA. 

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, 28 de junho de 2021. 

5/e2t., 
elington da Si va 

- Vereador — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.10401 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 o calçamento do Povoado Arrastapé - Zona-Rural. 

JUSTIFICATIVA 

O atendimento do presente requerimento, faz-se necessário para atender a população da mencionada 

localidade, proporcionando melhora da qualidade de vida. 

Portanto, requer que sejam empreendidos todos os esforços, para atender aos anseios dos moradores da Zona 

Rural — Povoado Arrastapé. 

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

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021. 

elington Sva 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1042/2021. 

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 fixação nos portais de entrada do Municipio no mês de setembro do Laço de Cor 

Amarela que simboliza a luta contra o suicídio e a valorização da vida. 

JUSTIFICATIVA 

A atitude tem o objetivo de prevenir e reduzir os números de suicídios no município. Pois sabe-se que o 

maior desafio é conscientizar a sociedade em geral que problemas como a depressão, diretamente associada 

ao suicídio, é uma doença e deve ser tratada como tal. 

De acordo com a OMS, é possível evitar o suicídio. Para isso, é preciso a união dos órgãos públicas, no 

tocante, a se mobilizar para implementar ações eficazes e políticas públicas eficientes. Segundo a OMS, 

apenas 38 países têm programas nacionais de saúde e políticas eficientes de prevenção ao suicídio. 

Portanto, solicito o deferimento do requerido, pois é necessário, empreender ações para minimizar e 

desmotivar a prática triste de suicídio no Munícipio de Paulo Afonso Bahia. 

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

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2021. 

5f-t 6t 
elington da Silva 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1043 / 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 manutenção do poço artesiano da cabeça do gato. 

JUSTIFICATIVA 

O atendimento do presente requerimento, faz-se necessário para atender a população da mencionada 

localidade, proporcionando melhora da qualidade de vida e garantindo um direito fundamental. 

Portanto, requer a manutenção e as devidas reparações para reestabelecer o melhor funcionamento do poço 

artesiano, atendendo aos anseios dos moradores da Zona Rural. 

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

Sala das Sessões, em 22 de junho de 2021. 

5G-tÓL 
elington giStilva 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO NSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	1044  / 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 Reforma da Quadra Esportiva do BTN III, 

Município de Paulo Afonso /BA. 

JUSTIFICATIVA 	A atividade física praticada pelos moradores é de muita 

importância para um desenvolvimento mais saudável, tanto físico como psíquico das 

crianças. A falta da pratica de esportes, segundo os especialistas, aumenta os risco de 

doenças, provocada pelo sedentarismo. 

Portanto peço a reforma da mesma, pois a comunidade abriga inúmeras crianças e, é 

nossa a responsabilidade de dar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, 

oferecendo uma estrutura com acomodações saudáveis para a prática de atividades 

físicas e recreativas. 

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

Sala das Sessões, em 26 de junho 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°.1065 / 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 reforma no 
Parque de Exposição Djalma Wanderley, Bairro Jardim Aeroporto, no 
Município de Paulo Monso/BA. 

JUSTIFICATIVA 

A presente faz necessário tendo em vista um motivo pelo qual possamos oferecer 

melhores condições a nossa população. Assim pedimos ao Poder Executivo Municipal 

que viabilize o encaminhamento de tal solicitação, com sentido de melhorar a 

qualidade de vida da comunidade. 

Afinal as funções desse departamento ajudam, diariamente, no 

desenvolvimento do setorprodutivo de nossa região. 

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



Sala das Sessões, em 27 de julho de 2021. 

ait 52, 
-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1066/ 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 
Limpeza Geral: varrição, capinação, retirada de entulhos e utilização de 
máquinas pesadas, no Bairro dom mário zanetta, no Município de Paulo 
Afonso/BA. 

JUSTIFICATIVA 

tem por objetivo manter os ambientes permanentemente limpos e saudáveis, 

voltados a proporcionando ao público interno • externo condições mínimas do 
higiene e conforto, além da manutenção e conservação dos bens públicos, em 

caráter permanente. 

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



Sala das Sessões, em 27 de julho de 2021 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°._1067 	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 Iluminação 

Pública e manutenção da mesmas ,no Povoado Malhada grande á Lagoa da Pedra, 

Município de Paulo Afonso /BA. 

JUSTIFICATIVA 

o atendimento do presente requerimento, se faz necessário para atender a 

falta de Iluminação pública das estradas que estão cada dia mais 

deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, por isso 

solicito as devidas manutenções e novas instalações de iluminação pública 

para buscar solucionar os problemas ainda existentes, com o intuito de 

diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisam transitar pelos 

povoados citado do Município. 

Diante do ex osto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 



Sala das Sessões, em 27 de julho de 2021. 

elington d‘irtsíva 

-Vereador- 
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