
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo: Sr Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.-6-3-11--- / 2017 

O Vereador que o presente subscreve, depois de ouvido o Plenário, 

vem na forma regimental Requerer a V. Excelência que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal-Luiz Barbosa de Deus juntamente 

com o secretário de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Sr. Hermes Bezota de 

carvalho Junior a possibilidade que seja convertido em mão única.na  rua 

das Rosas, antigo a rua ""D" Chesf Tal pedido prende-se ao fato, de que 

mencionado trecho é muito estreito,. o que vem causando transtornos de 

grande proporção aos moradores, pois além da mão dupla, ainda existem 

carros estacionados na rua, o que dificulta a passagem, sendo inclusive 

palco de acontecimento de brigas e discussões entre motoristas diariamente. 

Assim, solicitamos providências urgentes no sentido de atender a solicitação 

com a maior brevidade possível. 

Sala das Sessões, em 26 de Abril de 2017. 

           

    

José Go e de Araújo 
- Vereador - 
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âmara de Vereadores de Paulo Afonso-BA. 

Nesta 

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua/ das 
Rosas (antiga Rua "D", 3airro Alçves de Souza, solicitam de Vossa Excelência que 
esta Rua citada, seja mão única, pois há uma escola infantil e nos horários de 
entrada e saída das aulas é muito perigoso tanto para as crianças como para os 
moradores. Sem falar que há muitos idosos que moram nesta referida Rua. 

Na certeza que seremos atendidos, agradecemos antecipadamente. 

Paulo Afonso, 02 de fevereiro de 2017. 
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