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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 805 / 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 Juá. 

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°. 806 /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 Bairro Boa Esperança até o Povoado Várzea. 

Justificativa 

Considerando que a situação que já não era das melhores ficou ainda pior 

com as chuvas, diante do acima exposto, solicito a manutenção da referida 

estrada, dentro das possibilidades técnicas do Município. 

Sala das Sessões, em 27 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°. 807 12022. 

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 Cultura e Esportes, solicitando a criação do polo de Esportes 

Radicais e de Aventura em nosso Município. 

Considerando que o nosso Município tem vários adeptos dos esportes 

radicais e de aventura, precisando de incentivos para promover competições 

de grande porte, e campanhas de divulgação. 

Considerando que o nosso município já foi até palco de grandes 

competições e sem conta que saiu em vários jornais como a cidade dos 

esportes radicais. Considerando o importante papel do esporte radical no 

turismo, fica evidente que a inserção dessas modalidades esportivas através 

do polo dos esportes radicais como meios da prática esportiva e turística terá 

grande relevância para os munícipes, que contribuirá para a retomada 

econômica do nosso município. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2022. 
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