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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1407  /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 a construção de uma praça com academia da saúde e uma obra de 
calçamento para atender o Povoado Izidio, Zona Rural do 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 da qualidade de vida através do lazer e esporte. 
Certo de contar com o apoio e pronto atendimento de Vossa Excelência, renovo os votos de estima e 
elevada consideração. 

Sala das Sessões, em 12 de novembro 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°.1409 / 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 
implantação de 01 ponto de ônibus Coletivo Urbano (Abrigo de passageiros), no 
Povoado Logradouro, após o povoado Riacho e antes das torres. 

Sala das Sessões, em 16 de novembro de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação se justifica tendo em vista a necessidade de melhorias 
para moradores da localidade, visto que os mesmos, enquanto estão à espera 
dos ônibus ficam à mercê das varações climáticas. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1450/2021 

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 e limpeza do esgoto localizado à Rua Luiz Gonzaga no Bairro Barroca. 

Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

Em tempos atuais, visto que o COVID-19 tem causado uma alarmante congestão 
no sistema de saúde de todo o país, nós como intermediadores da população 
perante o executivo, se faz necessário atentarmos ao máximo intuito de evitar 
os riscos de doenças para nossa população. Quando presente ao requerido 
local, juntamente com a população, constatei que se trata de um esgoto à céu 
aberto e muita vegetação ao entorno. E também, o mesmo encontra- se sem a 
devida cobertura, podendo vir a causar acidentes aos moradores da localidade. 
Sendo assim é de extrema necessidade e urgência para a população, que este 
problema seja resolvido. 
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