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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU O AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1268 /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 limpeza e 

colocação de uma grade no bueiro localizado na rua Santa Rita, bairro Tancredo 

Neves Il. 

Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

Após visita ao local, foi relatado por moradores, que quando chove a parte da 
rua fica completamente alagada devido ao bueiro está obstruído, o que 
ocasiona transtornos aos moradores. Faz-se necessário que seja feito a 
desobstrução e colocação de grade para impedir a entrada resíduos grande 
que impeçam o livre trânsito da água ao bueiro. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1269/ 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 limpeza, 

reforma e colocação da cobertura do bueiro localizado na Avenida Panorama, 

bairro Tancredo Neves III. 

Sala das Sessões, em 13 de setembro 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°.1270 / 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, e ao limo. 
Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo 
Solicitando a reforma da quadra, alambrados e concerto dos refletores localizado 
no povoado Riachão. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2021 
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JUSTIFICATIVA 

Em visita in loco, foi relatado por moradores a situação em que se encontra a quadra de esporte 
daquela comunidade (piso e alambrado danificado, refletores queimados). O esporte é uma das 
principais formas de lazer dos moradores, portanto se faz necessário esta reforma para 
proporcionar um bem estar para os moradores. 
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