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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1191/ 2022.  

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 limo. Sr. 

Secretário Municipal de lnfraestrutura — Francisco Alves de Ara( ¡o, requeiro 

a manutenção do parque infantil (playground) e a avaliação,. aparo dos 

elementos em madeira que compõe a estrutura do playground, existentes no 

Parque Balneário Abelardo Wanderley. Considerando; 

Que essa solicitação é uma demanda dos munícipes, que tiveram alguns 

transtornos (acidente) no referido local citado anteriormente. As peças em 

madeira no playground colocam em risco iminente as diversas crianças que o 

frequentam. Segundo munícipes, uma vitima sofreu machucados na cabeça com 

ferimentos graves, por esse motivo requeiro reparos e manutenção nesse 

espaço público, para que as crianças possam. brincar com segurança, trazendo 

maior tranquilidade aos pais. 

É interessante que seja feito uma programação de manutenção 

preventiva e corretiva, a fim de manter com maior zelo o bem público, e continuar 

oferecendo opções de lazer com qualidade e segurança à população. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 05 de Novembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 

— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1194/ 2022. 

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 limo. Sr. 

Secretário Municipal de lnfraestrutura — Francisco Alves de Araújo, requeiro 

que seja apresentado um Plano de Manutenção para os equipamentos das 

Praças e Parques da Cidade de Paulo Afonso-BA. Considerando; 

Que é de extrema importância que seja feito uma programação de 

manutenção preventiva e corretiva, a fim de manter com maior zelo o bem 

público, e continuar oferecendo opções de lazer com qualidade e segurança à 

população. A manutenção preventiva ocorre antes do surgimento de um 

problema nos equipamentos. Serve para reduzir a possibilidade de defeitos, 

falhas e demais avarias decorrentes do uso e deve ser realizada periodicamente. 

Assim, o planejamento correto e a conservação de parques públicos se 

revelam como significativa estratégia para uma política efetiva do projeto 

urbano e da saúde pública. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 05 de Novembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AP' NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.1195 /2022. 

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenjr:o, 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 limo.Sr 

Secretário de Infraestrutura -Francisco Alves de Araújo, requeiro que seja 

tomado providências quanto ao buraco que se encontra aberto na Rua Doutor 

Manoel Barros de Freitas, Bairro Centro. Considerando; 

Que o buraco que se encontra péssimas condições, causando transtornos 

aos moradores, dificultando o tráfego, causam danos aos veículos e provocam 

acidentes ocasionando, portanto, não apenas prejuízos materiais como também 

risco à integridade física de quem por lá necessita transitar, evicnriciado em 

imagem anexadas. Uma vez realizada essa obra de infraestrutura, serão 

beneficiados todos que por ali transitam. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 07 de Novembro de 2022. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

— Estado da Bahia — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.1210 /2022. 

A Vereadora que o presente subscreve, apôs 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, s.::icitando a 

construção de um abrigo na parada de ônibus na Rua Senhor do Bonfim, Bairro 

Tancredo Neves III (BTN III). 

JUSTIFICATIVA 

Os moradores demandam este serviço. 

A instalação de um abrigo nesta parada de ônibus é essencial, a ausência 

desta estrutura está expondo os usuários de transporte público diariamente as 

condições climáticas — seja sol ou chuva, e ainda faz com que este:-: aguardem 

o ônibus em total desconforto (Anexo I). 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Anexo! — Local atual em que os moradores aguardam o transporte 
coletivo. 
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