
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1342  /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, requerendo prioridade para viabilizar uma obra de sistema de macrodrenagem 
para atender os Bairro dos Rodoviários e Siriema, no Município de Paulo Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos moradores da localidade acima 
citada, tendo em vista que anseiam pela melhora das condições do local. Os bairros em epigrafe 
sofrem com as fortes chuvas, causando danos materiais, morais e psíquicos, diante disso, se faz 
necessário a realização de uma obra nos moldes da realizada no Bairro Caminhos dos Lagos, para a 
correta drenagem da água. Certo de contar com o apoio e pronto atendimento de Vossa Excelência, 
renovo os votos de estima e elevada consideração. 

Sala das Sessões, em16 de outubro de 2021. 
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- Vereador— 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1345  / 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 uma Praça com Academia de Saúde , no Povoado Tabuleirinho, no 

município de Paulo Afonso-13A. 

JUSTIFICATIVA 

Se faz necessário para atender a comunidade local, proporcionando lazer e melhoria da qualidade de vida 

dos moradores daquela localidade, bem como visar 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 18 de Outubro de 2021. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1348  /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 destinarão de profissionais com objetivo de capinar mato, no Bairro: Prainha do 

candeeiro/BTN, no município de Paulo Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA 

Considere-se que esta solicitação é proveniente de pedido dos moradores da localidade. 

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

Sala das Sessões, em 19 de Outubro de 2021. 
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