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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 788 / 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem 

na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter ipresente 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, juntament. ao limo. 

Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo 

solicitando a recuperação do calçamento da Rua Almirante Barroso, que faz 

entroncamento com a Rua Jaboatão, localizada no Bairro Cleriston Andrade. 

Sala das Sessões, 23 de março de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, pude constatar, que a rua supracitada, trata- se de uma rua, que 
anteriormente, era asfaltada. Após obras de esgoto a rua não foi totalmente recuperada, e 
somente colocado um material vermelho para amenizar os estragos. Mate_ tal esse, que 
tem causado danos a saúde dos morades, em sua maioria, crianças e idosos • -anos ficam 
atolados. A presente solicitação trará mais conforto e qualidade de vida aos moradores e 
transeuntes da via. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 791  / 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 

implantação um redutor de velocidade (Quebra-Molas) na Rua Bela Vista, nas 

proximidades do n°70, no bairro dos Rodoviarios. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2022. 

IATEST 	RE—r  iM.ENTO PROT.W I i 

1 

diga 

 de 201 

see 	-Ttisr 
nt n:strativa 



JUSTIFICATIVA 

Pedido realizado por moradores da rua. Visto que se trata de uma rua muito 
movimentada e devido à falta de quebra-molas os carros trafegam em 
velocidade excessiva, podendo assim ocasionar acidentes com os pedestres 
e/ou com as crianças que brincam nas calçadas de suas casas. 

FOTO IN LOCO A PEDIDO DOS MORADORES 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulc 4fonso 

REQUERIMENTO N°. 792  / 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, solicitendo a troca 

de lâmpadas queimadas na Rua São Rafael, Bairro Tancredo Neves l'1. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Pedido realizado por moradores da rua. Visto que trata-se de uma de 
movimento local, porém devido à falta de quebra-molas os carros 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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