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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1156/ 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 implantação de um programa de estágio nas repartições da prefeitura 
municipal destinado a jovens com idade entre 16 a 24 anos que buscam a 
oportunidade de ser inseridos no mercado de trabalho. 

Sala das Sessões, em 18 de agosto de 2021. 



JUSTIFICATIVA 

No dia 18 de agosto é comemorado o dia do estagiário e sabemos que para o 
jovem que ainda não tem ideia da carreira que vai seguir a experiência do estágio 
ajuda muito. E para dar mais oportunidades aos nossos jovens, apresento uma 
proposta da criação de um programa de estágio nas repartições da prefeitura 
municipal de Paulo Afonso que tem base na Lei municipal de n° 1183 de maio 
de 2010, no qual Institui o Programa de Estágio Remunerado no Âmbito da 
Administração Municipal. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°1166/ 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 
capinação e manutenção do córrego de esgoto localizado à Rua Nossa Senhora 
Aparecida (lado esquerdo) Bairro Barroca. 

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2021. 



JUSTIFICATIVA 

Em tempos atuais, visto que o COVID-19 tem causado uma alarmante congestão 
no sistema de saúde de todo o país, nós como intermediadores da população 
perante o executivo, se faz necessário atentarmos ao máximo intuito de evitar 
os riscos de doenças para nossa população. Quando presente ao requerido 
local, juntamente com a população, constatei que se trata de um córrego à céu 
aberto e muita vegetação ao entorno. Sendo assim é de extrema necessidade e 
urgência para a população, que este problema seja resolvido. 
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