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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  21/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando a construção de uma Quadra de Esportes para o 

povoado Alto do Araticum, proporcionando aos usuários, saúde e 

longevidade a todos os moradores do povoado. 

Sala de sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 22/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando a construção de uma Creche Municipal no Povoado 

Várzea, onde necessita e irá facilitar a vida de muitas Mãe que trabalham. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  23/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando, o calçamento no Povoado Lagoa da Pedra á pedido 

de toda a comunidade, a referida localidade se faz necessário apresentando 

características precárias. 

Sala de sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

_cdr 
José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  24/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus, solicitando uma praça com academia de Saúde no Povoado 

Malhada Grande Obs.: já existe o terreno, a pedido de toda a comunidade, 

certo da sua compreensão, agradeço antecipadamente. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  25/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas 

as demais formalidades regimentais requer, que se digne remeter o 

presente ao Prefeito Municipal de Paulo Afonso Exmo. Sr. Luiz Barbosa de 

Deus, solicitando a Continuação do asfalto das estradas vicinais da Área 

rural, saindo da BR-110, ligando os principais Povoados: passando do 

povoado Salgadinho, Juá dando continuidade nos povoados caiçara I, 

campos novos, Nambebé Serrote , várzea . Saindo no povoado: Tigre, 

arrasta-pé, Batatinha e povoado São José. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  27/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando a ampliação do Cemitério Padre Lourenço Tori no 

Bairro Centenário, que não tem mais espaço e condições para sepultar os 

mortos. Considerando que como não há espaço a Prefeitura ver outro 

Terreno para fazer outro Cemitério. Certo da sua atenção, agradeço 

antecipadamente. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

EXMO. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N028/2021 

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 de Paulo Afonso-Luiz Barbosa 

de Deus, Solicitando uma ciclovia e iluminação para o Bairro Cleriston 

Andrade, na Avenida Epitácio pessoa , a pedido de toda a comunidade, 

certo da sua compreensão, agradeço antecipadamente. 

Sala de sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  29 /2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando a construção de uma praça com uma academia de 

Saúde para o povoado serrote, proporcionando aos usuários, Saúde e 

longevidade a todos os moradores do Povoado. Certo da sua atenção, 

agradeço antecipadamente. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°30/2021 

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 de Paulo Afonso-Luiz Barbosa de 

Deus, solicitando, a cobertura com tela em náilon no teto e nas laterais da 

quadra de esporte do povoado Malhada Grande, quando estão praticando 

o esporte a bola cai na pista e bate nos carros que estão passando, a pedido 

de toda a comunidade, certo da sua compreensão, agradeço 

antecipadamente. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°31/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando, a construção de uma praça com uma academia de 

Saúde para o povoado Salobro, Obs.: já existe o terreno; proporcionando 

aos usuários, saúde e longevidade a todos os moradores do povoado. Certo 

da sua atenção, agradeço antecipadamente. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  32/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário e dispensadas 

as demais formalidades regimentais requer, que se digne remeter o 

presente ao Prefeito Municipal de Paulo Afonso Exmo. Sr. Luiz Barbosa de 

Deus, solicitando a ampliação do cemitério do povoado Nambebé, onde 

não tem espaço suficiente para enterrar uma pessoa, os terrenos já existem 

para ampliar, á pedido de toda á comunidade. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

_cdr 
José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  33/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando o calçamento no Povoado Serrote a pedido de toda a 

comunidade, a referida localidade se faz necessária apresentando 

características precárias. 

OBS: Ponto de referência: próximo do posto Médico ao Colégio. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

_cdr 
José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°34/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando 150 metros de calçamento no povoado Nambebé 

(ponto de referência: começando do posto Médico até o ultimo bar), no 

mesmo local do terminal tem o terreno para fazer uma praça, a pedido de 

toda a comunidade, certo da sua compreensão, agradeço 

antecipadamente. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 35/2021 

C vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando a construção de uma Quadra de Esporte para o 

povoado Casa de Pedra, onde já existe o terreno para beneficiar 150 Jovens 

e Crianças, proporcionando aos usuários, saúde e longevidade a todos os 

moradores do Povoado. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

EXMO. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 36/2021 

O vereador que 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, 

Solicitando a ampliação do Cemitério dos Povoados Lagoa da Pedra e 

Malhada Grande, onde não tem espaço para enterra uma pessoa, os 

terrenos já existem para ampliação, a pedido de toda a Comunidade certo 

de sua compreensão, agradeço antecipadamente. 

Sala de sessões, em 15 de janeiro de 2021 

José Gomes de Araújo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 37/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando a complementação do calçamento no Povoado 
Várzea, para facilitar a todos os moradores do local, (ponto de referência 
do posto Médico à praça). Certo da sua atenção antecipadamente a pedido 
de toda à comunidade. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°38/2021 

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 de Paulo Afonso- Luiz Barbosa 

de Deus, solicitando uma praça com uma Academia de Saúde no Povoado 

Salgadinho, Obs.: já tem o terreno para a construção, próximo do posto 

Médico a pedido de toda a comunidade, certo da sua compreensão 

agradeço antecipadamente. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°39/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 

de Deus. Solicitando a construção de uma Creche Municipal no Povoado 

Juá, onde necessita e irá facilitar a vida de muitas Mãe que trabalham. 

Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

_cr 
José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°40/2021 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na 

forma regimental requer a vossa Excelência, que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, de Paulo Afonso - Luiz Barbosa 
de Deus. Solicitando a reabertura da antiga casa do homem do campo a 

pedido da população da área rural, A ação tem como objetivo oferecer 

todo o apoio necessário para os moradores da área rural, certo da sua 

compreensão, agradeço antecipadamente. 

Sala de sessões, em 15 de janeiro de 2021. 

José Gomes de Araújo 

-Vereador- 
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