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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 893/ 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 

interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus 

trabalhos, requerimento ao Exmo. Senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao 

setor competente do meio ambiente, solicitar uma faixa de pedestres, em frente ao 

condomínio DelRio, Avenida Moxotó, pois os veículos trafegam em alta velocidade e 

vem acontecendo muitos acidentes com vítimas muito graves. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 01 de outubro de 2020. 

Louriva oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°.  898  / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus 
trabalhos, requerimento ao Ex. mo. Senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao 
setor competente do meio ambiente, solicitar que seja retirada as árvores figueiras, 
que se encontram em frente das residências na rua Avenida Aeroporto, Jardim 
Bahia em frente ao aeroporto, por estarem suas raizes quebrando os canos, pisos, 
paredes, e saindo nos vasos do banheiro, registrado pelo CIEX/OGPA 2020 
N°2747, manter contato (75)988030950 Claude Neide, agradeço antecipadamente, 
com isso daremos dignidade humana a população. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2020. 

Louriv 	oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 899 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 

interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus 

trabalhos, requerimento ao Exmo. Senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao 

setor competente do meio ambiente, solicitar a pintura com urgência, das faixas de 

pedestres nas rampas de acesso para deficientes cadeirantes, pois foram pintadas 

contudo faltam completar as sinalizações horizontais e verticais. Sendo de 

conhecimento que a ausência das faixas pode vir a causar acidentes graves, rogo que 

sejam tomadas a devidas diligências a fim de evitar uma desgraça aos deficientes em 

nossa cidade. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 900 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus 
trabalhos, requerimento ao Ex. mo. Senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao 
setor competente do meio ambiente, solicitar a retirada de entulhos situados na Rua 
Rio branco próximo à quadra e ao longo da rua, Jardim Bahia, agradeço 
antecipadamente, com isso daremos dignidade humana a população. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2020. 

Louriv 	oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 901 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus 
trabalhos, requerimento ao Exmo. Senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao 
setor competente, solicitar a limpeza e o recolhimento de lixo retirado do canal 
emissário que está sendo deixado no local, da Rua do Emissário btn 2, rua do 
canal, no local onde está havendo muitos casos de dengue e chikungunya, na 

localidade. 

JUSTIFICATIVA 
Não é admissivel que sejam retirados o lixo de dentro do canal e que seja deixado 
fora do canal ao ar livre sem recolhê-lo de imediato, a população clama por 

socorro. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2020 
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