CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 5

-35/ 2018.

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, solicita a
implantação de postes, iluminação e pavimentação asfáltica ou
calçamento na rua realeza 3, Próximo da lagoa, no Bairro Centenário.

Justificativa: Os moradores estão reivindicando há muito tempo, pois os
mesmos estão sofrendo, pois sofrem durante a noite e nos períodos
chuvosos.

Sala das Sessões, em 28 de março de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade

5q.c, / 2018.

REQUERIMENTO N°.

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, solicitando a implantação
de guard-rails, nas mediações da prainha do candeeiro, que percorre ate as
proximidades da Delegacia Civil 18a COORPIN, e na oportunidade implantar
também no trecho da prainha do candeeiro a Vila Matias.
Justificativa: Promover a desaceleração do veículo durante o impacto assim
absorver a energia dos veículos desgovernados, mantendo a sua trajetória
paralela a pista. Onde a indícios de acidentes e capotamentos, pois com as
guard-rails não contribuirá para o capotamento do veículo, pois sempre
acontecem acidentes nessas mediações.
Sala d Sessões, em 05 Abril de 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

544-12018.

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, solicitando a sinalização das estradas
vicinais dos povoados de Paulo Afonso, informando, passagem de animais, quebra
molas, escolas, área urbana e distancia dos povoados, as mesmas encontram se sem
a devida sinalização.
Justificativa: As placas de sinalização são uma importante ferramenta de
comunicação além de grande utilidade para a segurança das pessoas, elas são
essenciais para sinalizar, existem vários tipos de placas de sinalização entre eles
placas de sinalização de localização, placas de sinalização de advertência, placas de
sinalização pedido de atenção, placas de sinalização de segurança e placas de
informações sobre serviços, tanto para pedestres quanto para condutores de
veículos, as placas de sinalizações de transito são um exemplo de placas de
sinalização de segurança, onde orienta o condutor em diversas situações.

Sala da essões, em05 Abril de 2018
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