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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 716/ 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 limpeza para os esgotos e 

troca de tampas de esgotos quebradas no Conjunto Habitacional Sargento Jaime — 

Bairro BTN III especificamente nas ruas a seguir: 

Rua A: Casas n°30, 40, 60, 170, 190, 200. 

Rua B: Casas n°09, 10, 70, 89, 99, 119. 

Rua C: Casa n°09. 

Rua D: Casas n° 89, 109, 119, 139. 

Rua E: Casas n° 109, 119. 

JUSTIFICATIVA o atendimento da presente demanda, se faz necessário para 

atender a comunidade local, proporcionando melhora da qualidade de vida. 

Diante do-exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 08 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF d NSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 724/ 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 colocação de placas que 

identificam cada rua, praça ou avenida, no complexo do BTN. 

JUSTIFICATIVA o atendimento da presente demanda, se faz necessário 

implantação, operacionalização e permanente atualização dos cadastros das vias e 

logradouros da cidade. Existem três tipos de placas: as placas de parede, as placas em 

postes de iluminação pública e as placas de laminado em postes metálicos. Case faz a 

administração das placas de parede e de postes de iluminação. As placas de laminado 

em postes metálicos são consideradas mobiliário urbano. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 14 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N". 727/2021. 

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 substituição de tubulações 

da rede de esgoto, no endereço: Sindae-Santa Inês-BTN III. 

JUSTIFICATIVA o atendimento da presente demanda, se faz necessário 

para atender a comunidade local, proporcionando melhora da qualidade de vida e 

proporcionado melhora da qualidade de vida e dignidade dos moradores daquela 

localidade, além de evitar o contágio através de doenças oriundas de mosquitos. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A NSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  777 / 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 uma fiscalização por falta de 

água constante no Complexo do BTN. 

JUSTIFICATIVA o atendimento da presente demanda, se faz necessário 

para atender a comunidade local, que está sofrendo por a escassez de água nos 

bairros do BTN, os mesmo relata que estão acordando em plena madrugada para 

irem pegar água no meio da rua em um cano estourado. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 16 de abril de 2021. 
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