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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA 
Estado da Balda 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO P4°  g  (7+  /2019. 

A Vereadora que o presente subscreve depois de 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, solicitando a coleta seletiva do lixo no Povoado São José. 

Justificativa 
Os moradores do referido Povoado alegam que o lixo está se acumulando e amontoando-

se, prejudicando muito a comunidade, uma vez que estão aglomerando-se em lugares impróprios 
e com isso acarretando doenças e mau cheiro. 

Sala das Sessões, em 03 de Junho de 2019. 

Lêda Maria R h 
Veres 

újo Chaves 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  39-8  /2019. 

A Vereadora que o presente subscreve depois de 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, solicitando os serviços de patrolanaento da estrada do 
povoado Matinha. 

Justificativa 

Considerando que a mencionada estrada é a única via de acesso para diversos 
moradores locais, diante do acima exposto, solicito a manutenção da referida 
estrada, dentro das possibilidades técnicas do Município. A mesma se encontra 
danificada, devido à chuva e isso acaba dificultando a passagem dos automóveis. 

Sala das Sessões, em 03 de junho de 2019. 

Léria Maria R 
Ve 

Araújo Chaves 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUEFUMENTO N°  93  /2019. 

A Vereadora que o presente subscreve depois de 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, Solicitando a perfuração de um poço tubular no Povoado 
Matinha. 

Justificativa 
Considerando que a perfuração de um poço tubular no Povoado Matinha contribuirá 

muito para o fortalecimento da cadeia produtiva da localidade e garantira melhor qualidade de 

vida da população local. Com  isso, esperamos o acolhimento desse Requerimento, que muito 

contribuirá para o desenvolvimento do povoado citado. 

Sala das Sessões, em 03 de Junho de 2019. 

Lida Maria Rorlif&iajo Chaves 
Vereadora 
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