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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 542 /2021. 

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 

reabertura da casa do homem do campo. 

JUSTIFICATIVA a reabertura se faz necessária para atender aos 

anseios dos agricultores e moradores da zona rural, que precisam se deslocar 

até o Centro do Município de Paulo Afonso, para realização de exames, 

consultas e utilização de outros serviços voltados a saúde. Diante do exposto, 

solicito aos nobres pares, aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 543 /2021. 

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 

continuidade de pavimentação na Rua: sindae, Bairro: Santa Inês. 

JUSTIFICATIVA a presente licitação justifica-se pela necessidade de 

pavimentação pois as mesmas encontram-se sem. Visando a melhoria de vida 

da população deste município, sabemos que o pavimento traz muitos 

benefícios, começando pela diminuição de doenças provocadas por poeiras e 

pela água parada que se formar nas vias de chão batido, sem contar da 

valorização dos imóveis urbanos. 

Sala das Sessões, em 23 de Março de 2021. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 547 / 2021. 

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 

pavimentação da Rua: Joana Darc, Bairro: Santa Inês. 

JUSTIFICATIVA a presente licitação justifica-se pela necessidade de 

pavimentação pois as mesmas encontram-se sem. Visando a melhoria de vida 

da população deste município, sabemos que o pavimento traz muitos 

benefícios, começando pela diminuição de doenças provocadas por poeiras e 

pela água parada que se formar nas vias de chão batido, sem contar da 

valorização dos imóveis urbanos. 

Sala das Sessões, em 23 de Março de 2021 
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