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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFOI I SO Estado
da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO

N 0 _929/ 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 Exma. Sr. Prefeito
Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de
Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, solicitando a instalação de telas de
proteção para impedir o suicídio na ponte Metálica Dom Pedro II.

Sala das Sessões, em 10 de junho de 2021
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JUSTIFICATIVA

Infelizmente o suicídio é um dos males que assola a nossa sociedade, e na
nossa cidade esse mal vem se propagando em proporções nunca vistas antes.
Nos últimos tempos a ponte metálica Dom Pedro II se tornou um local no qual as
pessoas que passam por momentos difíceis buscam para tentarem pôr fim as
suas aflições. Esse é um assunto bem complexo, pois vai da depressão a vários
outros problemas e que requer uma maior atenção, e essa ação visa tentar
ajudar a reverter esses casos que tanto nos preocupa e entristece e é de baixo
custo para o poder público.
EXEMPLO DA COLOCAÇÃO DESSE MATERIAL

VISITA IN LOCO A PONTE DOM PEDRO II
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CÂMARA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE PAULO ONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.'1031 / 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 em
caráter de urgência a construção de uma calçada no trecho nas proximidades
do Restaurante Marinheiro na Avenida Beira Rio, no bairro do Jardim Bahia. O
trecho se encontra sem calçada apta para uso, desta forma os populares
precisam trafegar no canto da pista, se arriscando próximo aos carros.

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2021.
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JUSTIFICATIVA
Em visita a Avenida Beira Rio constatei o grande perigo que correm os
populares daquela região. Trata-se de um trecho que não dispõe de calçada
para os pedestres. Destarte, as pessoas são obrigadas a trafegar no canto da
pista, se arriscando próximo aos carros, ônibus e motos. Em conversa com
populares, fui informado que acidentes com carros e pedestres são constantes.

VISITA IN LOCO

POPULARES TRAFEGANDO NO CANTO DA VIA 1

POPULARES TRAFEGANDO NO CANTO DA VIA 2
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 1 FONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1032 / 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 no terreno da prefeitura localizado na Avenida Beira
Rio, nas proximidades do Restaurante Marinheiro, no bairro do Jardim Bahia. O
terreno tem um espaço ideal para a construção de uma praça com academia,
pier e espaço kids, para assim atender também a população residente no bairro
Jardim Bahia.

Sala das Sessões. em 21 de fevereiro de 2021.

jo a Rocha
- Veread r FT:ST O REEMNTO PROT. N°
E
de 20.2P__

I

sc:

eira iva

JUSTIFICATIVA
Em visita a Avenida Beira Rio constatei um terreno ideal para atender o desejo
dos populares do bairro Jardim Bahia. A pedido da vizinhança visitei o local e
identifiquei que existe um terreno da prefeitura que pode ser construída uma
praça para proporcionar momentos de lazer para os populares do jardim bahia.

VISITA IN LOCO

PRAÇA EM PAULO AFONSO. MODELO A SER SEGUIDO.

