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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO Z0
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1315 /2021.
A Vereadora 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, e ao, Ilmo. Sr.
Secretário de Infraestrutura - Francisco Alves de Araújo requeiro a reforma
da quadra do Povoado Sítio do Lúcio. Considerando;
Que a reforma da quadra irá atenderas anseios dos moradores, pois esta
é uma das poucas opções de lazer existentes. Considerando a importância que
o esporte oferece para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.
O referido local necessita de uma revitalização, incluindo nova pintura e
demarcação do piso, além de melhoria na iluminação. A recuperação da quadra
proporcionará uma estrutura com acomodações mais adequadas para a prática
de atividades físicas e recreativas aos moradores, que passarão a contar com
um espaço digno e apropriado para a convivência em comum.
Esporte e lazer são direitos individuais e coletivos, garantidos
constitucionalmente, incumbindo ao Poder Público propiciar condições materiais
suficientes para a efetivação dessa garantia.
Substanciada pelos fatos narrados pede e espera aprovação.
Sala das Sessões, em 24 d
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO
— Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.1323 /2021.
A Vereadora 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 que seja
encaminhado o Plano Municipal de Intervenção ao Suicídio. Considerando;

Os dados apresentados e discutidos, inclusive, em audiência pública
realizada por esta Casa, é notória a necessidade que o município de Paulo
Afonso tem em ampliar e fortalecer as ações de promoção da saúde, vigilância,
prevenção e atenção integral relacionadas ao suicídio, além de estabelecer
métodos de intervenção e de prevenção aos comportamentos auto lesivos,
partindo de uma compreensão global e das diversas e diferentes motivações
que afetam o sujeito levando a cometer suicídio.
Considerando ainda os determinantes sociais da saúde e as
especificidades de populações e grupos sociais em situação de maior
vulnerabilidade a esse fenômeno e a atuação direta que deve ser
desempenhada pela Secretaria de Saúde Municipal.
Objetivando ainda elucidar dúvidas e propor alternativas para estruturar
a rede de atenção à saúde mental, levando em consideração os determinantes
sociais, as especificidades de sujeito e populações em situações de maior
vulnerabilidade, nestes termos pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 05
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 3 NSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1324/ 2021.

A Vereadora 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 e ao, Ilmo. Sr.
Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, requeiro
a instalação de um novo banco no Ponto de Ônibus no Bairro Prainha, em frente
ao Condomínio Marinas e a Chevrolet. Considerando;
Que grande parte da população utiliza o serviço de transporte coletivo
urbano, sendo que muitos são idosos, crianças e gestantes que ficam
aguardando nos pontos de parada de ônibus. É de suma importância a
instalação de um novo banco no Ponto de Ônibus acima mencionado, já que o
mesmo foi retirado do local (evidenciada em imagens anexadas), essa instalação
proporcionara um pouco de conforto e comodidade aos usuários do transporte
coletivo urbano de nossa cidade.
Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança
aos munícipes, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 06 de setembro de 2021.
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