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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1358 	12021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, interpretando o sentimento da 

comunidade que representa, Requer, que se digne remeter o Presente ao Exmo. Sr. Pedro 

Macário Neto, Presidente da Câmara, solicitando que seja concedido um espaço na sessão 

ordinária do dia 22 de Novembro , para que o Representante da Pastoral da AIDS possa 

apresentar o trabalho da referida instituição, conforme solicitação anexa. 

Sala das Sessões, em 21 de Outubro de 2021. 

Pedro 	ário Neto 
reador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 1346 /2021. 

O Vereador que presente subscreve, após ouvido 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 o reparo de um 
buraco na RUA PADRE JOÃO EVANGELISTA (EM FRENTE AO MOTO FAMA) 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2021 

Pedro Macário 
-VEREADOR- 

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. NO2  
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Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°1357/ 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, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, solicitando a 

colocação de 01 quebra-molas na entrada da Rua Amazonas, no acesso 

através da Avenida Antonio Carlos Magalhães, haja vista que no período de 

chuvas, a água que escoa da avenida acaba adentrando a pequena Rua 

Amazonas e causando diversos transtornos e prejuízos aos moradores locais, 

como informa o Sr. José Pascoal, em "carta" anexa. 

O quebra-molas solicitado, seria uma forma de amenizar o acumulo de 

águas na região, facilitando a descida direto para o bueiro que se encontra um 

pouco mais adiante na referida avenida, em frente à Casa da Criança. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2021. 

Pedro Wbário Neto 
ereador - 
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Paulo Afonso, 06 de outubro de 2021. 

Carta à secretaria de obras do municlplo 

Com copias para: 
Presidente da cámara de vereadores municipal senhor, Macarlo e o Procurador Geral da 
Prefeitura, Dr Rodrigo. 

Presado senhor, venho a este órgão mais uma vez para pedir; desde 2018 venho pedindo a 

construção de uma lombada na entrada de minha rua; Rua amazonas no bairro panorama. 

Motivo: 

Evitar o escoamento das águas de chuva que vem da Avenida António Carlos Magalhães, 

Intipdando a minha rua e a minha casa, já me causou vários prejuízos como móveis e claro 

doin-ésticos (não da mais pra suportar). 

OãO,fig . possIvel, peço que me autorize a fazer. 

05, Bairro Panorama, Paulo Afonso-BA. 

Prefellyr 	'• 
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