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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  990  / 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 equipe com máquina pesada, com objetivo de manutenção em estrada rural, no 

povoado Lagoa da Pedra. 

JUSTIFICATIVA 

Que o mesmo se empenhe no sentido de viabilizar a recuperação das estradas vicinais na zona rural, pois 

todas se encontram em situações precárias sem manutenção há muito tempo e em situação extremamente 

perigosa colocando em risco eminente de acidentes os seus usuários. 

além do aumento de custo com manutenção dos veículos principalmente dos já sofrido produtor rural, pois 

fui procurado por munícipes relatando tal situação e cobrando providencias deste vereador. 

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

Sala das Sessões, em 11 de junho de 2021. 

(ved,t 
Ue ington da Silva 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO SO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1024  /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 Limpeza Geral: utilização com máquinas pesadas, varrição, retirada de 
entulhos, capinação, 

JUSTIFICATIVA 

tem por objetivo manter os ambientes de trabalho permanentemente limpos e saudáveis, voltados à 

qualidade do trabalho, proporcionando ao público interno e externo condições mínimas de higiene e 

conforto, além da manutenção e conservação dos bens públicos, em caráter permanente. 

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

Sala das Sentias. em 17 de junho do 2021. 

Uelington da Silva 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1025  / 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 Limpeza Geral: utilização com máquinas pesadas, varrição, retirada de 

entulhos, capinação, 

JUSTIFICATIVA 

tem por objetivo manter os ambientes de trabalho permanentemente limpos e saudáveis, voltados à 

qualidade do trabalho, proporcionando ao público interno e externo condições mínimas de higiene e 

conforto, além da manutenção e conservação dos bens públicos, em caráter permanente. 

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

Sala das Sessões, em 17 de junho de 2021. 

aditt, si& 

Uelington da Silva 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1026  / 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 Limpeza Geral: utilização com máquinas pesadas para tapa-buraco COM 

aterro, varrição, retirada de entulhos, capinação, 

JUSTIFICATIVA 

tem por objetivo manter os ambientes de trabalho permanentemente limpos e saudáveis, voltados à 

qualidade do trabalho, proporcionando ao público interno e externo condições mínimas de higiene e 

conforto, além da manutenção e conservação dos bens públicos, em caráter permanente. 

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

Sala das Sessões, em 17 de Junho de 2021. 

adist diL, 
Uelington da Silva 

- Vereador - 
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