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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 1 NSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 874 /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 um mutirão 

de limpeza e manutenção do Cemitério São Lucas no Bairro BTN III, incluindo 

capinação e limpeza geral. Solicita também que seja feito o estudo para a 

instalação de containers em pontos estratégicos para o descarte correto do lixo. 

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2021. 

jo a Rocha 
- Veread r - 



JUSTIFICATIVA 

Após visita ao local, foi constatada a grande quantidade de lixo e entulhos 
despejados no entorno do Cemitério São Lucas, com isso, uma série de 
doenças e prejuízos ao meio ambiente e aos moradores podem vir a surgir. 
Faz-se necessário que seja feito também a sinalização para conscientização 
da população sobre a proibição do descarte de lixo e entulho. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 875/2021. 

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 passagem molhada no término da Rua Aroeira, localizado 

no Povoado Riacho 

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

Pedido realizado por moradores do povoado Riacho e outros. Visto que o local 
é de grande tráfego uma vez que liga o povoado Riacho (BR 110) à vários 
povoados como por exemplo o povoado Arrastapé, povoado São Jose, entre 
outros. 

Visita in loco 
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Localização satelite 


