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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 0256/2018. 

A Vereadora 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 reiterar o 
requerimento n°. 112/2017 a reforma do bebedouro dos animais e da caixa D'agua 
do Povoado Ribeiro I, que encontram- se danificados, causando assim o desperdício de 
água. 

Justificativa 

• Considerando que a reforma dos ambos irá beneficiar os agricultores 
com suas criações, pois é de onde eles tiram sua renda familiar. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N00955/2018. 

A Vereadora 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 reiterar o requerimento n". 198/2017 a 
Reforma da Quadra Poliesportiva do Povoado Riacho Grande. 

Justificativas: 

Está é uma reivindicação dos moradores da comunidade, tendo em vista que é de suma 

importância á reforma da quadra, pois se encontra em péssimas condições para a prática de 

esportes. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2018. 
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Lêda Maria 
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újo Chaves 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N^J5/1/2018. 

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma 

regimental Requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Esmo. Sr. Prefeito 

Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicitando diante da viabilidade técnica, a construção de 

uma Praça com área de lazer localizada entre as Ruas Canadá e Argentina no Bairro Abel 

Barbosa. 

Justificativa 

Em verificação e em atendimento às reclamações de moradores da área, o terreno que se 

encontra sem beneficio, propiciando a proliferação de insetos e servindo de incentivo às pessoas 

para a deposição de lixo e entulho, é que encaminhamos a solicitação no sentido de construção 

de uma praça pública na referida área. E com a implantação da praça, proporcionará uma melhor 

qualidade de vida aos moradores da área. 

Sala das Sessões, em 07 de Fevereiro de 2018. 
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