
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exma. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO  N0.343.1   / 2019 

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, reiterando o requerimento N° 1217, já 

respondido, para que tomem providência e coloquem faixa de pedestres elevadas, para 

que sejam diminuldos os perigos no trajeto até os colégios mais próximos, através de 

estudo de mobilidade urbana. 

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 2019 

L u ival Moreira dos Santos 
-Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Esmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1434 / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs 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 que sela reparado as luzes 

dos postes próximo ao colégio do Sirlema I.  

JUSTIFICATIVA: 

Ciente da compreensào e apreço, no atendimento do requerimento, pois devido 

a escuridão val começar a juntar pessoas para usarem drogas, deixando assim a 

população do bairro apreensiva e em perigo. 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 

Lour f oreira dos Santos 
- Vereador- 

: 	 COOP, 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2.1435  12019. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exma. Sr. 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus  solicita mie sela reparado a internet 

da praça do BNH que fica próximo ao restaurante popular a chamada praça do 

skate, na caixa dbqua pois, a muitos meses não funciona o serviço, contudo todos os 

aparelhos para o devido funcionamento encontram-se no local Instalados. 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N. 1436  /2019. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Esmo. Sr. 

Prefeito Municipal — Lulz Barbosa de Deus  solicita que sela reparado as luzes da 

prece do BNH, Que fica próximo ao restaurante popular a chamada praça do 

skate. 

JUS11FICATIVA: 

Ciente da compreensão e apreço, no atendimento do requerimento, pois devido 

a escuridão vai começar a juntar pessoas para usarem drogas, deixando assim a 

população do bairro apreensiva e em perigo. 

Sala das Sessões em 31 de outubro de 2019. 

Loun tVreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Balda 

REQUERIMENTO N°. 1440 ( 2019 

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 Barna Sr. 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando que safa efetuado o 

conserto das luzes do postes em frente ao ICMBIO — Instituto Chie° Mendes de 

Conservação da BiodIversidade, bairro Fazenda Chesf, causando sensação de 

insegurança à população. 

Sala das Sessões em 01 de novembro de 2019. 

Lour 	ira dos Santos 
-Ver ador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

REQUERIMENTO N°.  1441  /2019 

O Vereador que o presente subscreve apôs ouvido o Plenário vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Si 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando que seja feito reparo no 

muro do 20° Batalhão de Polida Militar, situado na rua Brasil, próximo ao n° 387, 

bairro Perpétuo Socorro, mesmo sendo responsabilidade do Estado pode-se ter uma 

parceria Municipal, melhorando assim a Segurança Pública. 

Jusfificafiva: 

Como período das fortes chuvas que acometeram nossa cidade, o muro do 200  

Batalhão de Policia Militar, veio a desabar parte deste, a qual atingiu diversas 

residências e ate então está sem reparo, deixando a parte detrás do quartel com 

menos segurança. 

Sala das Sessões em Dl de novembro de 2019, 

ATESTO,O REcEqT0 ?ROT N 
GE 2 

SI 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

REQUERIMENTO N° 1442 I 2019 

O Vereador que o presente subscreve apôs ouvido o Plenário vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao amo. Sr. 

Prefeito Municipal — Lula Barbosa de Deus, solicitando que seja Implantada uma 

faixa de pedestre elevada em frente à FASETE, bairro Perpetuo Socorro. 

Justificativa: 

O trânsito nesta área é muito perigoso e que muitos condutores de velculos trafegam 

em alta velocidade, muitos deles fazendo malabarismos com motos Esta medida visa 

evitara acidente com vitima fatal que a qualquer momento pode vir a ocorrer. 

Sala das Sessões em 01 de novembro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

REQUERIMENTO N°. 1443 ( 2019 

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 amo. Sr. 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando que sejam preservados os 

campos do Poeira', e do Spom, pois vimos que o campo do CSU, foi destruido com 

a certeza de fazer outro e até agora nada, por Isso a necessidade de preservação 

destes campos para os desportistas que clamam por socorro neste sentido em que o 

esporte está morrendo em nossa cidade. 

Sala das Sessões em 01 de novembro de 2019. 

Loun 	eira dos Santos 
Vereador - 
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Lou 	eira dos Santos 
-Vereador - 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

REQUERIMENTO N . 1444 12019 

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 que seja modificado o 

sentido do tráfego de veiculos, deixando em apenas um sentido o tráfego de 

veículos na Perimem' II tê parte da Perimetral I, do percurso da quadra até a 

entrada para o paredão da PA IV por trás do reservatório de Embasa, bairro 

Perpétuo Socorre 

Jusfrficadva, 

O trânsito nesta área é muito perigoso e acontece acidentes constantemente, esta 

medida visa evitar o acidente com vitima fatal que a qualquer momento vai acontecer. 

Sala das Sessões em 01 de novembro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

REQUERIMENTO N° 1447 / 2019 

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 que sejam verificadas as 

situações de distribuição de cestas basicas emergencials, pois tem pessoas que 

recebem de dois em dois meses, não podendo ficar nesta situação pois as cestas 

básicas emergenciais sáo para poucos dias devido a ser emergencials, os 

necessitados clamam por socorro pois estão com muita fome e não tem emprego para 

que ganhem seu pão com suor do seu trabalho. 

Sala das Sessões em 01 de novembro de 2019. 

/Ala 

Louri 	eira dos Santos 
- Vereador 
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