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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1055 / 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 Ilmo. Sr. 
Secretário Municipal de Meio Ambiente — Ivaldo Sales do Nascimento 
Júnior, solicitando, a limpeza e retirada de entulhos na Rua São Luís- Bairro 

PA4. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Em visita ao Bairro PA 4, os moradores foram unanimes em reclamar que uma 
grande quantidade de entulhos está sendo deixados em um terreno localizado 
em uma das vias de acesso à comunidade, o que está ocasionando a 
proliferação de animais peçonhentos. 

Tais atitudes, além de prejudicar a saúde dos moradores e transeuntes, traz 
inúmeros danos ao meio ambiente. A presente solicitação trará mais conforto e 
qualidade de vida aos moradores da localidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1056/ 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 lnfraestrutura — Francisco Alves de 
Araújo, solicitando a substituição de uma lâmpada queimada, localizada na Rua 
Caxangá, em frente a Praça dos Apóstolos, Bairro Tancredo Neves II. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 

Valmir A aú o d Rocha 
- Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1057/ 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 Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de 
Araújo, solicitando, em carater de urgência, a adequação do quebra-molas já 
existente, para um redutor de velocidade, com faixa de pedestres, bem como a 
fixação de placas indicativas, na Rua José Hemetério de Carvalho, próximo ao 
Colégio Sete de Setembro. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2022. 
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ti 
	 JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, pude constatar a necesidade de adequação do quebra-molas da localidade 
supracitada. Observa- se que, a população está vunerável a sofrer acidentes por falta de 
sinalização adequada, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade. Destarte, a presente 
solicitação se faz necessária, visando minimar o eminete risco de acidentes na via supracitada, 
bem como, proporcionar aos pedestres uma maior segurança ao por all transitarem. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1058 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 implantação de um redutor de velocidade (quebra-molas) 
após o cruzamento da Rua Santa Rita com a Avenida Delmiro Gouveia, em frente 
a Rede de Farmácia Mais Barato, Bairro Tancredo Neves II, . 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2022 

Valmir au o d Rocha 
- Vereador - 



JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação se faz necessária, pois nesta referida localidade, além de ser uma área com 
vasta concentração residencial, trata-se de um cruzamento e também espaços comerciais, 
tomando assim, um grande fluxo de veículos e pedestres. Onde, nos foi relatado por moradores, 
que, na maioria das vezes, os veículos trafegam em velocidade excessiva. Com  a implantação de 
um redutor de velocidades (quebra molas) fará com que os carros diminuam a velocidade, assim 
evitando possíveis acidentes e trazendo mais segurança aos moradores e transeuntes da 
localidade. 

COMERCIANTE DA LOCALIDADE 
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