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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  dg/  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 

Administração, MD. Hermes Benzota de Carvalho Júnior, solicitando o 

encaminhamento ao Setor de Trânsito, para que proceda com estudo de viabilidade e 

implemento de um semáforo no cruzamento entre as ruas São Francisco e Alonso 

Maciel Ferreira (antiga rua 31 de março). 

Considere-se que o requerimento ora consignado é oportuno para fins de evitar, 

que acidentes e colisões possam ocorrer, tendo em vista o grande fluxo de pessoas e 

de veículos existentes naquela localidade. 

Sala das Sessões, em 02 de março de 2017. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON O . 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 2.12 / 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 

Administração, MD. Hermes Benzota de Carvalho Júnior, solicitando o 

encaminhamento ao Setor de Trânsito, para que proceda com estudo de viabilidade e 

implemento de um redutor de velocidade (quebra mola) na Rua Libertação, BTN III, 

nesta Urbe - nas proximidades da casa de n° 1010. 

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

colisões, tendo em vista que os veiculos vem se deslocando em alta velocidade. 

Sala das Sessões, em 02 de março de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 
.1411111 

REQUERIMENTO N°. >21*/ 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 

Agricultura e AguicUltura, MD. Jandirson Campos Torres, solicitando a limpeza da 

barragem comunitária do Povoado Salobro, município de Paulo Afonso. 

Considere-se que o requerimento ora consignado é oportuno para,fins ajudar os 

moradores daquele povoado, com o fito de combater a seca existente. 

Sala das Sessões, em 02 de março 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°.  o2d6/  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 Empo. Sr. 

Luiz Barbosa de Deus Prefeito Municipal juntamente com o Secretário de 

Administração, MD. Hermes Benzota de Carvalho Júnior, solicitando o 

encaminhamento ao Setor de Trânsito, para que proceda com estudo de viabilidade e 

implemento de um redutor de velocidade à altura da Loja "Casa Moura", localizada na 

Rua São Francisco, centro, neste municipio. 

Considere-se que o pedido ora consignado leva em conta o grande fluxo de 

pessoas e de veículos fluindo numa rua estreita, a fim de evitar que acidentes possam 

ocorrer. 

Sala das Sessões, em 02 de março de 2017. 
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