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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 895  / 2022. 

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remetera presente 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus e ao, Ilmo. Sr. 

Secretário de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, requeiro a 

recuperação da estrada vicinal no Alto do Araticum. Considerando; 

Que é de extrema importância e de necessidade de todos a recuperação 

da estrada vicinal. Pois se encontra em situação precária, 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 produtores rurais. Uma vez realizada essa obra de 

infraestrutura, serão beneficiados todos que por ali transitam. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 02 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL G AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 900 / 2022. 

A Vereadora 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 e ao, Ilmo. Sr. 

Secretário de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, requeiro 

providências na revitalização do campo de futebol do Bairro Celidone de Deus. 

Considerando; 

Que essa solicitação é uma demanda da população, onde pedem que seja 

realizada a recuperação do campo de futebol. O campo de futebol é uma forma 

de incentivar a prática de esportes aos moradores, permitindo que eles ocupem 

sua mente esportivamente. Com  essa revitalização do campo, ele voltará a ser 

um bem comum dos munícipes e poderá ser usado para práticas de esportes 

amistosos, ou até mesmo competições entre os moradores da região. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 02 de agosto de 2022. 

Evanilcfa Go çalve de 
	

eira 
-Ve ad 



NADO (Ai NA SESSÃO N° 	 
_111,10? iaPOR  Wfrueurteruneut 

"rOS CONTRA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 902 / 2022. 

A Vereadora 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 e ao, Ilmo. Sr. 

Secretário de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, requeiro 

revitalizaçào e reforma do abrigo de parada de ônibus da Rua Cruzeiro do Sul, 

Bairro Oliveira Brito. Considerando; 

Que grande parte da população utiliza o serviço de transporte coletivo 

urbano, sendo que muitos são idosos, crianças e gestantes que ficam 

aguardando nos pontos de parada de ônibus. 

O ponto de parada de ônibus apresenta uma estrutura danificada, 

necessitando prioritariamente da substituição do assento. Composto em 

estrutura metálica e exposto as intempéries, o abrigo apresenta corrosão e 

ferrugem, principalmente no assento, expondo diariamente os usuários do 

transporte público a incidentes que podem trazer consequências significativas. 
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É de suma importância que seja feita uma reforma no Ponto de Ônibus 

acima mencionado, essa reforma proporcionara um pouco de conforto e 

comodidade aos usuários do transporte coletivo urbano de nossa cidade. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 02 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 909 / 2022. 

A Vereadora 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 e ao, Ilmo. Sr. Secretário 

de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, requeiro a recuperação da 

Lavanderia comunitária (na parte externa), localizada na Rua Recanto Feliz. 

Considerando; 

Que se encontra com estrutura danificada (conforme fotos em anexo), em 

condições precárias, necessitando do trabalho de recuperação. Essa recuperação 

é de extrema importância, com regularização de todo o asfalto (com a construção 

de 1(um) quebra mola), estará assim atingindo os anseios de todos os moradores 

daquela localidade, trazendo assim uma qualidade de vida melhor. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 02 de agosto de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
-Estado da Bahia — 
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