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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1094/ 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 

Construção de lombadas (Quebra-molas) na Rua Santa Maria, no Bairro BTN 3, 

em frente à casa 54 B. 

Considerando; 

A solicitação de moradores da Rua Santa Maria que seja implantado a 

colocação de quebra-molas nessa localidade com o intuito de reduzir a 

velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores 

daquela região. Muitas crianças e adolescentes transitam por essa localidade, 

correndo riscos sérios de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos com 

velocidade acima do permitido. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 05 de Outubro de 2022. 

Evanil a Gowalves de veira 
-Veread9 -  
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AØSSO  
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1095/ 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, limo. Sr. 

Secretário de Infraestrutura— Francisco Alves de Araújo, requeiro a 

Construção de lombadas (Quebra-molas) na Rua Consolação, no Bairro Fazenda 

Chesf.Considerando; 

A solicitação de moradores da Rua Consolação que seja implantado a 

colocação de quebra-molas nessa localidade com o intuito de reduzir a 

velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores 

daquela região. Muitas crianças e adolescentes transitam por essa localidade, 

correndo riscos sérios de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos com 

velocidade acima do permitido. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 05 de Outubro de 2022. 
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