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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 836 /2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na forma 
regimental, requerer a vossa excelência, que se designe remeter o presente ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, no sentido de 
providenciar junto com o Departamento Trânsito um apoio dos Agentes de 
Trânsito nos horários de maiores fluxos. Ás 07:00h, ás 11:00h, ás 13:00 e ás 
16:50h, no cruzamento da rua: Olavo Bilac com a rua: Caxangá localidade de 
área escolar, Escola Rivadalva de Carvalho BTN II. Devido ao grande fluxo 
de crianças nas imediações esse apoio, dará mais segurança no momento da 
travessia, às vias locais têm grandes fluxos por ser uma área comercial e muito 
fluxo de caminhões com carga e descarga. 

Sala das Sessões em 14 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° 837 /2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na forma 
regimental, requerer a vossa excelência, que se designe remeter o presente ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, no sentido de 

Providenciar FAIXA DE PEDESTRE, no cruzamento da rua: Olavo Bilac com a 

rua: Caxangá na lateral da Escola Rivadalva de Carvalho BTN II. Devido ao 

grande fluxo de crianças nas imediações, a faixa dará mais segurança no 
momento da travessia, às vias locais têm grandes fluxos de caminhões por ser 
próximo a um depósito de supermercado com carga e descarga. 

Sala das Sessões em 14 de junho de 2022 

Pedr 	rio 'eto 
reador- 
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