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AuROVADO (A)NA SESSÃO N°  oRD3 
DEN  ISEJ2a,POR 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Estado 
da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 852 /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, e ao Sr. Francisco Alves de Araujo, Secretario 

Municipal de Infraestrutura, solicitando a manutenção do calçamento da rua do primeiro 

bloco do residencial Josefino Teixeira que se encontra danificado 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Estado 
da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 855 / 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, Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, 

solicitando a extensão de cursos ofertados pelo programa, Estação Juventude e pelo 

departamento de Cultura, para os residenciais Josefino Teixeira e Celidone, nos quais 

podem ser desenvolvidos nos espaços comunitários existentes nesses dois residenciais. 

Ressaltando que o espaço comunitário do Celidone também atendera aos residenciais: 

Sargento Jaime, Marina França e Dom Mario Zanetta, pela proximidade entre os mesmos. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 2022. 

40610- Rocha 
- Verea e • r 

1

ATESTO u ta 
E 	/ 

TO PROT.14à5 
de 20dji 



JUSTIFICATIVA 

O requerimento justificá-se pela distância que esses conjuntos residênciais estão 
localizados em relação aos espaços nos quais esses cursos são ofertados, a 
exemplo da Praça CEU, no qual os alunos teriam que percorrer uma distância de 
aproximadamente 2 km para terem acesso aos mesmos. Os residênciais citados 
possuem espaços coletivos que pode ser utilizado para a realização dos cursos. É 
fundamental ressaltar a importância da educação para oportunizar equidade entre 
as pessoas. E se tratando dos moradores desses conjuntos habitacionais, por 
serem famílias de baixa renda, essas oportunidades podem transformar a 
realidade socioeconômica dessas pessoas. Não é justo que a distância seja uma 
barreira entre oportunidades para os mesmos. 
Os cursos que podem ser desenvolvidos nos espaços supracitados são os de iglês, 
pintura em tecido, aulão para o ENEM, além de outros, a exemplo dos ofertados 
pelo departamento de cultura: aulas de violão. 
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