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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 796 / 2022. 

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 e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura, solicitando os serviços de patrolamento das 

vias de acesso as propriedades rurais dos moradores do Povoado Várzea. 

Justificativa 

Considerando que a mencionada estrada é a única via de acesso para os 

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 25 de maio 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°. 797 / 2022. 

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 e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura, solicitando os serviços de patrolamento das 

vias de acesso do Povoado São José até o povoado Mosquito. 

Justificativa 

Considerando que a mencionada estrada é a única via de acesso para 

os 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 23 de maio de 2022. 



PROVADO (A) NA SESSA0 	„to 6 8  
GG  o ‘IjkOrt 

VOTOS CONTRA 

MESA DA C.111./PA. 

a Araújo Chaves 
ora — 

Leda M 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 801  / 2022. 

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 e ao Secretário 

Municipal de Administração, Solicitando a criação de vagas de 

estacionamento destinadas a idosos e pessoas com deficiência em frente 

ao Rocha Empresarial, na Avenida Apolônio Sales. 

Justificativa 
Considerando que a reserva de vagas para idosos e para pessoas 

portadoras de deficiência nos estacionamentos públicos e privados é 

assegurada no art. 41, na lei 10.741, de 01 de outubro de 2003, e no art. 7° da 

lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (lei de acessibilidade). Sabendo que 

neste prédio concentra vários consultórios e o INSS, e que as pessoas que 

possuem algum tipo de deficiência de mobilidade, assim como os idosos são 

os mais prejudicados nesse sentido, tendo em vista que acabam estacionando 

muitas vezes em locais de difícil acesso e distantes. 

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2022. 
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