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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. 1130 12022. 

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 Hmo. Sr. 

Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, solicitando 

modelo de projeto padrão e construção de lavanderias comunitárias nos chamados "canos de 

abastecimento dos carros pipa" em Paulo Afonso e toda a Zona Rural onde estiverem 

lornlindos. Sendo assim, que esse projeto contenha tanques de lavar roupas, bancadas em 

mármore para passar roupas, máquinas de lavar, Wi-Fi e que seja instalado energi solar para 

suprir a demanda de energia do local. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2022. 

Valmr 	o a Rocha 
- Vereado PROT  N.
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JUSTIFICATIVA 

O presente requerimento tem como objetivo incentivar a geração de renda e melhoria 
nas condições de trabalho para as famílias que obtêm sua sustentabilidade econômica 
através do oficio de "lavadeiras de roupas". 

EXEMPLO DE LAVANDERIA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. 11 31j 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, que sejam implantadas placas indicativas de acesso partindo 
do centro da cidade até a Reserva Ecológica Raso da Catarina, localizada na 
Zona Rural, distante 60 km do centro de Paulo Afonso-BA. 

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

A Reserva Ecológica do Raso da Catarina é uma Estação Ecológica brasileira localizada entre 
o Rio São Francisco e o Rio Vaza-Barris. Para chegar a localidade, se faz necessário percorrer 
cerca de 60 km de estrada de chão, passando por vários povoados, inclu-iie áreas indígenas. 
Tratando- se de um espaço pouco conhecido, mas, com forte potencial turistíco. Atualmente, 
vários empresários têm investido na localidade com intuito da melhoria e assistência ao turista 
que vem visitar o local. Assim sendo, a implantação destas placas irão facilitar o acesso ao 
local. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulc Afonso 

REQUERIMENTO No. 1136/ 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 limo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisc.) Alves de 
Araújo, solicitando a construção de rampas, bem como, a implantação de placa 
"PROIBIDO ESTACIONAR", em frente aos estacionamentos destinaaos ao idoso 
e portadores de deficiência, localizados ao lado da Secretaria de Saúde do 
Município de Paulo Afonso- BA. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação tem como objetivo, a melhoria da acessibilidade ao idoso e portador de 
deficiência, que fazem uso desses locais. Pois, constantemente, existem veículos particulares 
estacionados em frente aos referidos estacionamentos, dificultando o acesso dos usuários. 
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