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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 609 / 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 Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e ao Ilmo. 
Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, 
solicitando a reforma dos alambrados e concerto dos refletores de uma Quadra 
de esportes localizada à Rua Pedro Vaz, Bairro Cardeal Brandão Vilela. 

Sala das Sessões, em 23 de março de 2022. 

mita- 
Valmir aú o d Rocha 

- Vereador 
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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 (alambrado danificado e 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 usuários daquela localidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 614 / 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 Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e ao limo. Sr. 
Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo 

solicitando a implantação de um quebra-molas, na Rua Mendes Sá, na altura do 

número 41- Bairro Tancredo Neves I. 

Sala das Sessões, em 28 de março de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Por se tratar de uma rua muito movimentada e devido a falta de quebra-molas, 
os carros e motos trafegam em velocidade excessiva, podendo assim, ocasionar 
acidentes com os pedestres e/ou com as crianças que brincam nas calçadas de 
suas casas. 



DEILLQW.Z1FOR 

‘,.3TOS CON91v1 

MESA DA C.M.IPA.  ji/ 

APROVADO (ANASESSÃOR' 	at6o 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAV O AFONSO 
Estado da Bahla 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 624 / 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 Municipal - Luiz Barbosa de Deus, e ao Ilmo. Sr. 
Secretário Municipal de Infraestrutura - Francisco Alves de Araújo 
solicitando a implantação de um quebra-molas, na Rua Tomé de Souza, na altura 

do número 152- Bairro Tancredo Neves II. 

Sala das Sessões, em 30 de marno de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Por se tratar de uma rua muito movimentada, que dá acesso à Central de 
Abastecimento- CEASA, e devido à falta de quebra-molas, os canos e motos 
trafegam em velocidade excessiva, podendo assim, ocasionar acidentes com os 
pedestres e/ou com as crianças que brincam nas calçadas de suas casas. 
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