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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. fl7.  12022. 

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 — Luiz Barbstisa. de,Deus.. Solicitando-T a 

possibilidade da construção de uma praça, para o Povoado Malhada Grande, 

com a academia de saúde. 

Justificativa 

A urbanização de áreas reservadas para praças sempre foi um 

fator decisivo na melhoria de qualidade de vida dos munícipios. Nesse 

sentido a construção da praça, vai de encontro com a necessidade da 

população em contar com uma área arborizada, amplare esteticamente 

agradável, que possibilite uma maior frequência e integração entre as 

pessoas, dotada preferencialmente de infraestrutura para esporte e 

saúde a população da Malhada grande. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2022 



José Abel Souza 
-Vereador -• • 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 358 / 2022. 

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 — Luiz Barbosa de Deus. Solicitando a 

possibilidade da construção de dois redutores de velocidade (quebra-molas) 

para a rua porto rico, bairro Dom Mário Zanetta antiga vila corro. 

Justificativa 

Quebra-molas são dispositivos de segurança implantados em vias 

internas de circulação de veículos, tem como principais a redução de 

velocidade em áreas de movimentação de pedestres evitando acidentes e 

obrigando a redução de velocidade por parte dos veículos. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2022. 
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