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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0:1006 / 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, juntamente 
ao limo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de 
Araújo, solicitando a extensão de rede de iluminação pública diante todo o trajeto 
da implantação asfáltica no Povoado Vila Matias. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 

Valmir au o d Rocha 
- Vereador 



JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, foi relatado por moradores a situação da pouca iluminação das vias de acesso 
ao Bairro Vila Matias, o que está ocasionando medo aos moradores e transeuntes da via, 
portanto, se faz necessário a presente solicitação, para proporcionar um bem estar para a 
populçao desta localidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1014 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, depois de 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, juntamente ao limo. 
Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo 
solicitando, em caráter de urgência, a substituição de todas as lâmpadas 
queimadas do Mercado Municipal de Paulo Afonso. 

EM 

Sala das Sessões, em 05 de setembro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação e faz necessária, para atender aos comerciantes do 
Mercado Municipal, uma vez que, em visita aquele local, verificamos a 
precariedade na iluminação e queixas de diversas pessoas, bem como 
solicitações para encaminhamento de trocas e/ ou reposições das lâmpadas do 
referido mercado, visando a melhoria na iluminação e bem estar das pessoas 
que ali circulam. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1015 / 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, depois de 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, juntame) de ao limo. 
Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves Je Araújo 
solicitando, em caráter de urgência, a implantação de braços com lâmpadas 
durante toda extensão da via lateral à Avenida Panorama, iniciando no 
entroncamento da Rua São João até a Rua João Paulo II, localizada no Bairro 
Tancredo Neves III. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, pude constatar a precariedade da iluminação ofertada a 
localidade, onde trata-se de uma via bastante movimentada e com grande 
concentração residencial. A falta de iluminação está ocasionando medo aos 
moradores e transeuntes da via. 
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Valmir Araújo d 	ocha 
- Vereador 

o .Ackffin:stretiva 

..••• 

JP:pq -23 

02 .4 

CÂ1VI1uRA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.1016  /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, solicitando a relocação ou isolamento dos esgotos 

que ficam na frente do Hospital Nair Alves de Souza, visto que em visita foi constatado um 

forte mal cheiro exalado das bocas de lobo. 

Sala das Sessões, em 01 de agnsto de 2022. 



JUSTIFICATIVA 

Em visita ao Hospital Nair Alves de Souza, pude constatar a exposição . A presente 
solicitação, trará mais conforto e qualidade de vida. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2. 1020/ 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, solicitando a requalificação do BECO que 

liga a Avenida Otaviano Leandro de Morais e a Avenida Landulfo Alves, ao lado da antiga 

Cesta do Povo, garantido maior segurança e conforto aos que ali transitam. 

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2022. 
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Pedro trário Neto 
- ereador - 
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