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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 813 / 2022. 

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 que seja 

feita a aquisição de canis e gatis, que serão destinadas a Associação Recanto 

dos Animais em Perigo - Paulo Afonso (ARDAP). 

Sala das Sessões, em 02 de junho de 2022. 

4Éreter  
•• : o ta Rocha 

- Vereador - 



JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, pude constatar a necessidade da ARDAP em aquisição dos 
materiais solicitados. Pois, a ONG recebe diariamente uma grande quantidade 
de animais que são retirados das ruas e as já existentes, não comportam o 
quantitativo de animais atendidos pela referida. 

Local na sede da Ardap para construcao do canil e gatil 



(1; 

?4:#+4+4Slik#:# 
\+tiOstátA4M4 

s'Epr470,f;4!" 
firpt 

et  

#bts#, d#400‘,7# 

'4 

:.411
t 0,4; StOtt 

,: 	,Itrg  

SISSMS.4,014 

JÁ W-flW 
stsstst . 

V4#04 



ATESTO 0 REI: RENT 
Em 

L Secre.;ar 

PROT. N°  
de 20Q/21_ 

tjVa 

MROVADO (A) NA SESSÃO a_ 
DE )3 0(0122FOR  n-Arn;rey,  o  

VOTOS cotim:\ 

MESA DA C.11.11--A. 	LQ61 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 815  /2022. 

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, Secretário de 
lnfraestrutura, o limo Sr. Francisco Alves de Araújo, solicitando a tampa do 
quadro do equipamento de medição juntamente com a grade de proteção e a 
tampa do disjuntor, de uma Praça, localizada no Condominio Dom Mário Zaneta. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2022. 

V 4110 a imr da Rocha 
- Vereador 



JUSTIFICATIVA 

Por se tratar de um espaço de lazer familiar, os aparelhos expostos 
proporcionam grandes riscos aos que frequentam a praça, em especial as 
crianças. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 816 / 2022. 

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 juntamente ao 

Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente — Ivaldo Sales do 

Nascimento Júnior, solicitando a implantação de lixeiras contentores ou 

contêiner para o descarte adequado do lixo. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2022. 

Váírni 	jo a Rocha 
- Verea r 
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JUSTIF;CATIVA 

A localidade supracitada, trata- se de um condomínio com mais de 200 casas. 
Por não terem um serviço correto, os moradores precisam retirar o lixo de carros 
de mãos, e descartam de forma inadequada, na entrada do condomínio, para que 
os resíduos não acumulem em suas residências. Tais atitudes, além de 
prejudicar a saúde dos moradores e transeuntes, traz inúmeros danos ao meio 
ambiente. A presente solicitação trará mais conforto e qualidade de vida aos 
moradores da localidade. 
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CÂMARA MUNIU') Ai DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pault Afonso 

REQUERIMENTO N°. 817 / 2022. 

O Vereador que o pres E r ta 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, juntamente 
ao limo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de 
Araújo, solicitando a reforma dos alambrados e pintura de umu Quadra de 
esportes localizada no Condomínio Dom Mário Zanetta. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2022. 

Valmir au o d Rocha 
- Vereador 



JUSTIFICATIVA 

Em visita in loco, foi relatado por moradores a situação em que se encontra a quadra de esporte 
daquela comunidade (alambrado danificado). O esporte é uma das principais formas de lazer 
dos moradores, portanto se faz necessário esta reforma para proporcionar um bem estar para 
os usuários daquela localidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 818 / 2022. 

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, juntamente ao 
Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo 
solicitando a reforma da praça localizada no Condomínio Dom Mário Zanetta, 
Bairro Tancredo Neves III. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2022. 

Á 

Var g 7jo a Rocha 
- Veread • r — 
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JUSTIFICATIVA 

Em visita in loco, foi relatado por moradores a situação em que se encontra a 
praça daquela comunidade (com seus bancos danificados, podendo ocasionar 
acidentes a população, principalmente as crianças e idosos). 

O local trata- se de um espaço utilizado pelos moradores como área de lazer. A 
presente solicitação visa oferecer melhores qualidades de vida aos moradores e 
usuários da praça. 
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