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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  O8  / 2017. 

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, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Wilson Pereira Filho, 'solicitando o Recapeamento 

Asfáltico das seguintes artérias localizada no centro da cidade: 

Rua da Grécia; 

‘7  Rua Alto da Boa Vista 

O pedido de Recapeamento se faz necessário em virtude da situação que a 

pavimentação nessas ruas se encontra, devido aos buracos aberto no asfalto, 

possuindo a via, inclusive, partes já sem qualquer material asfáltico onde já começa a 

aparecer à antiga pavimentação em paralelepípedo. 

Há de se levar em consideração, que as referidas vias servem de trânsito para 

diversos moradores da região, e na situação em que se encontram está dificultoso 

transitar de automóvel, e também a pé, pois o relevo atrapalha a passagem dos 

pedestres. 

Considere-se também que o recapeamento asfáltico promoverá aos moradores 

e usuários das vias, boas condições de transito e mobilidade ao local, beneficiando 

motoristas e pedestres. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  e/  2017. 

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. 

Luiz Barbosa de Deus Prefeito Municipal juntamente com o Secretário de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, MD. Wilson Pereira Filho:solicitando a Implantação 

de redutores de velocidade (quebra mola) da Rua Manoel Novais, em proximidade da 

residência 285 localizada no Centro. 

Considere-se que o pedido ora consignado visa evitar que ocorram acidentes, 

tendo em vista o grande fluxo de pessoas e de veículos que por ah se deslocam 

sempre. 

Considere-se também que este pedido é proveniente de pedidos dos moradores 

da Rua a cima citada. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. C106 /2017. 

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, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Wilson Pereira Filho, 'solicitando a retirada de 

entulho e limpeza dos bueiros, em um terreno baldio localizado no Bairro Siriema I ao 

lado do muro do Aeroporto. 

Considerando que os moradores das ruas próximas ao local citado acima vêm 

sofrendo com o mau cheiro devido ao lixão a céu aberto, sendo que no período chuvoso o 

problema se agrava, dificultando a vida destes, além de provocar um forte odor. Uma vez 

que entre o mato e os entulhos amontoados no local, também há muito lixo orgânico. 

Vale ressaltar que é de suma importância que se proceda à limpeza nesta 

área, haja vista que o lixão a céu aberto provoca um insuportável mau cheiro. 

Vale salientar também que tal situação vem a causar danos ao meio 

ambiente assim como provoca risco a saúde das pessoas que ali residem ou transitam 

próximo a esta área. 

Considere-se também que o pedido leva em conta o pedido dos moradores do 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 03-  /2017. 

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, juntamente com o 

Secretário de Obras MD. Wilson Pereira Filho, Isolicitando a Pavimentação asfáltica 

da Rua São João, localizada no Bairro Jardim Bahia. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. 

Considere-se também que a viabilização da Pavimentação asfálfica desta área é 

um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida da 

população, além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais 

valorizados 

Sala das Sessões, em 08 de Jun de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.9014  / 2017. 

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, juntamente com o 

Secretário de Obras, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Pavimentação asfáltica 

da Rua Otávio Drumond , localizada no Centro. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. 

Considere-se também que a viabilização da Pavimentação asfáltica desta área é 

um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida da 

população, além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais 

valorizados. 

Sala das Sessões em 08 de Junho de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 903  2017. 

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. 

Luiz Barbosa de Deus Prefeito Municipal juntamente com o Secretário de 

lnfraestrutura, MD. Wilson Pereira Filho, 'solicitando a Pavimentação Asfáltica das 

seguintes artérias localizada no Bairro Sal Torrado: 

Av. Atalaia; 

.1  Rua Guarani; 

Trav. Ibirapuera. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. 

Considere-se também que a viabilização da Pavimentação asfáltica desta área é 

um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida da 

população, além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais 

valorizados. 
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