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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 744 I 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 lnfraestrutura — Francisco Alves de Araújo reforma 
e manutenção do chafariz e melhorias na iluminação no rodoanel da BA 210, 

próximo ao PCTRAN. 

Sala das Sessões, em 03 de maio de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

O local trata- se de um espaço utilizado pelos moradores para pratica de 
atividades físicas. A presente solicitação visa oferecer melhores qualidades de 
vida aos moradores e usuários da praça, em sua maioria, crianças e idosos. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 745 / 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 a Ilmo. Sr. 
Secretário Municipal de lnfraestrutura — Francisco Alves ae Araújo 
solicitando demarcação de uma pista de caminhada, bem como a demarcação 
de área para ciclista no rodoanel da BA 210, próximo ao PCTRAN. 

Sala das Sessões, em 03 de maio de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

O local trata- se de um espaço utilizado pelos moradores para pratica de 
atividades físicas. A falta de demarcação, torna o lugar inseguro, poi :á também 
é utilizado por ciclistas, que por sua vez, não têm um local apropriado para a 
prática do ciclismo, a solicitação trará mais segurança e qualidade de vida aos 
usuários do espaço supracitado. 



ore NASESS40  NtsW1:22—_ 
,Eiki O 5.--tottr2;1.11241£SCOLL 
V0105 COARA__ 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 747 I 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remete; o presente 
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e u-  limo. Sr. 
Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo 
solicitando a reforma da academia da saúde e a implantação de um Pergolado 
no rodoanel da BA 210, próximo ao PCTRAN 

Sala das Sessões, em 03 de maio de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

O local trata- se de um espaço utilizado pelos moradores para pratica de 
atividades físicas. A presente solicitação visa oferecer melhores qualidades de 
vida aos moradores e usuários da praça, em sua maioria, crianças e idosos. 
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