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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1106 / 2021. 

A Vereadora 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, solicitando a 

construção de um salão ecumênico no Residencial Josefino Teixeira I e II. 

Justificativa 

A construção do salão será feita especificamente com duas 

intencionalidades, uma é efetivamente ter um espaço religioso para os 

moradores do residencial, já que como congregamos todo tipo de 

conhecimento, a religiosidade não pode ficar de fora por ser algo constitutivo 

do ser humano. A segunda intenção é ter um espaço para que as pessoas 

possam ter um lugar para adorar ao Senhor. 

Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1107 /2021. 

A Vereadora 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, a construção de 

uma passagem molhada no povoado Arrastapé, próximo a casa de seu Zé 

de Áurea. 

Justificativa 

O pleito tem caráter preventivo, pois existe uma grande dificuldade de 

acesso dos carros pelo local, gerando assim um total desconforto e risco as 

moradores que precisam transitar por essa estrada. 

Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2021. 
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