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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFOI 0 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  610  / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na fornir, regimental requerer a 

Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de 

Deus, requerendo um calçamento ou destinar maquinas para a melhora da estrada da Rua Joana 

Darc, Bairro Cardeal Brandão Vilela, no município de Paulo Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA 

Considere-se que esta solicitação é proveniente de pedido dos moradores da localidad& 

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

Sala das Sessões, em 28 de março de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  611  / 20214 

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, reiterando a solicitação de um reparo asfáltico na Rua Riachuelo, próximo ao n° 247, Bairro Centro, 

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 28 de março de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  612  / 2022. 

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 — Luiz de Deus, solicitando uma 

recuperação e manutenção da estrada rural do Povoado Sitio do Lúcio até o Povoado Riacho, no 

Munícipio de Paulo Afonso Bahia. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, Senhor Secretário o presente requerimento faz necessária tendo em vista a várias 

reclamações que viemos recebendo por moradores e condutores de veículos que precisam da estrada para 

trafegar principalmente por se tratar de uma linha escolar. A viabilização deste patrolamento e 

cascalhamento é de suma importância, pois os condutores necessitam da estrada para escoarem seus 

produtos, transitar com o transporte de gado e principalmente pelo transporte escolar, e pela falta de 

manutenção as estradas estão cada dia mais deterioradas, trazendo muitas dificuldales para os motoristas, 

por isso solicito que faça essas devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes, com 

o intuito de diminuir os transtornos aos nossos munícipes que precisa transitar pelas estradas do Município 

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

Sala das Sessões, em 28 de Março de 2022. 
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