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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pauto Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1099 / 2022. 

O Vereador que o presente subsdreve, após ouvido o P ?diário, 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, em caráter de urgência, que sejam optimizados 
os meios necessários para o melhoramento do acesso ao local de 
abastecimento dos carros pipas, localizado no Cano do Bairro Tancredo Neves 

Sala das Sessões, em 04 de outut-3 de 2022. 

Valmir au o d Rocha 
- Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

Após visita in oco, foi relatado pelos usuários da localidade, a dificuldade de acesso para o 
abastecimento dos carros pipas. O local, trata-se de uma via bastante movimentada, utilizada 
por moradores, portanto se faz necessário esta reforma para proporcionvr 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 No. 1100 / 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 que sejam optimizados os meios necessários 
para o melhoramento da estrada de acesso ao cemitério do Povoado 
Xingozinho. 

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2022. 



JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, foi relatado por moradores a situação em que se encontra a estrada de 
acesso ao Cemitério do povoado supracitado, onde as pessoas que ali vão, precisam deixar 
os veículos e percorrem um percuso a pé para pode ter acesso ao local. Destarte, se faz 
necessário esta solicitação, visando amenizar o sofrimento e proporcionar melhorias no 
tocante a acessibilidade às pessoas que frequenta em visitas constantes, aos locais onde 
jazem seus entes querido. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Sabia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1122  /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 °licitando 

a construção de uma lavanderia comunitária com tanques e bancadas 4".a passar 

roupas em tornodo Cano do BTN I. 

Sala das Sessões, 14 de março de 2022. 

Va MI 	o a Rocha 
- Vereado 



JUSTIFICATIVA 

Em visita ao bairro Tancredo Neves I, pude constatar que o espaço é bastante utilizado 
por familias e também pelos caminhoneiros que usam o espaço para abastecer seus carros 
pipas. A presente solicitação trará mais conforto panos usuarios, moradores e visitantes. 
No tocante a implantação da lavanderia comunitária, a mesma poderá proporcionar a 
geração de emprego e renda. 

VISITA IN LOCO 

EXEMPLO DE LAVANDERIA 
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