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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. lot28i 2018. 

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Pavimentação asfáltica 

da Travessa Boa Sorte que está localizada no Bairro Pedra Comprida. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. 

Considere-se também que a viabilização da Pavimentação asfáltica desta área é 

um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida da 

população, além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais 

valorizados. 

Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. .)too g  2018. 

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Pavimentação em 

paralelepípedo da Rua Florisvaldo Bispo dos Santos que está localizada no Bairro 

Siriema I. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. 

Considere-se também que a viabilização da Pavimentação desta área é um 

investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida da população, 

além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais valorizados. 

Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )0PD / 2018. 

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Pavimentação asfáltica 

da Rua Inhapi que está localizada no Bairro Barroca. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. 

Considere-se também que a viabilização da Pavimentação asfáltica desta área é 

um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida da 

população, além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais 

valorizados. 

Sala das Sessõeoushigt1  25 de setembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ja2À  / 2018. 

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Pavimentação asfáltica 

da Travessa lnhapi que está localizada no Bairro Barroca. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. 

Considere-se também que a viabilização da Pavimentação asfáltica desta área é 

um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida da 

população, além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais 

valorizados. 

Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2018. 
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