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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N". 790/ 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 Cobertura da rede de 

esgoto, próximo ao campo do Guarani, localizado no 03 lagoas-HTN III . 

JUSTIFICATIVA o atendimento da presente demanda, se faz necessário para 

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

ao esporte, devido o canal da rede de esgoto exposto os jogadores não estão praticando 

esporte. 

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

Sala das Sessões, em 20 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°. 791  / 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 

Reforma do Campo de futebol do Guarani, localizado no Bairro:03 lagoas-BTN. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, por se tratar 

de um campo de futebol, será utilizado uma máquina pesada, para ser utilizada 

na reforma do campo,uma área muito utilizada pela população, sendo 

necessária á reforma do alambrado ao redor do campo, colocação de grama, 

enfim uma reforma geral no local, melhorando o lazer da população 

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

Sala das Sessões, em 20 de Abril de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bailia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 	800 /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 

construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro: Santa Inês- BTN. 

JUSTIFICATIVA a construção da referida quadra, se faz necessário para 

atender a comunidade local, proporcionando lazer e melhorada da qualidade 

de vida dos moradores daquela localidade, bem como visa proporcionar um 

incentivo a saúde, buscando a prevenção de doenças e hábitos saudáveis, 

além do incentivo a prática de esporte.. 

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

Sala das Sessões, em 20 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°.  805  / 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 

Construção de um Quebra-Mola, no endereço: Santa Bárbara-Cardeal 

Brandão-BTN ifi ( Próximo ao mercadinho São Jorge). 

JUSTIFICATIVA o atendimento da presente demanda, se faz necessário 

para atender ao pedido dos moradores do local que acreditam que a medida irá 

evitar acidentes além de proporcionar segurança para os pedestres e motoristas. 

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

Sala das Sessões, em 22 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N". 8 O 6/ 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 construção de quebra-molas 

,Endereço: Eraldo Rocha, Bairro: Prainha-Centro. 

JUSTIFICATIVA o atendimento do presente requerimento, se faz necessário 

para atender a comunidade local, proporcionando melhora da locomoção dos populares 

que tem acesso a esta localidade, bem como, busca evitar acidentes trágicos que vem 

ocorrendo na mencionada e ceifando vidas, obedecendo o principio da dignidade 

humana e preservando vidas. 

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

Sala das Sessões, em 13 de abril de 2021. 
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