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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  J4  / 2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, *erii,' na t form.  a . 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, Solicitáktid4ifãiderntiát.4 . -.5;c,;,0:1•IfrrG-0,t1;25: 
no selitido de sanear o problema que vem sendo gerado em virtude-c:Ia& aulóózáções.  

para realização de eventos na região da Praça do Coreto, sem que haja uma 
.„ 

infraestrutura adequada (ausência de banheiro químico, etc.) e fisciDzaçáotpor parte •  

da prefeitura municipal (ausência guarda municipal) para resguardar o espaço do Pop 
• „ 	, 	. „ 

Shopping durante a realização dos eventos. 

O pedido ora exposto é proveniente de pedidos dos detentores dos Box's do 

  

POP SHOPPING, os.  quais vem sofrendo em razão do mal cheiro provocado pelas 

fezes e urinas deixadas, bem como em virtude da utilização do espaço dos boX's para 

uso de drogas, durante a realização dos citados eventos. 

Pede-se, assim, providência a Prefeitura Municipal, pois tais:•Tproblórnaswém 
qzkii;“.iie-Oit•te 

 

prejudicando o comércio na referida região. 

Sala das Sessões, em 09 de março de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO • 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso r, 

REQUERIMENTO N°. 	 / 2017. 
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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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, solicitando a 

implantação de uma parada de ônibus na Avenida ACM, nas proximidades do 

restaurante popular, tendo em vista o grande fluxo de pessoas que se utilizam dos 

serviços do referido restaurante que necessitam de deslocamento. 

Sala das Sessões, em 09 de março de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	 2017. 

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, solicitando a limpeza; 

capinação e retirada de entulho, no bairro DNER. 

Considere-se que o pedido leva em conta o pedido dos moradores do bairro. 

Sala das Sessões, em 09 de março de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. '3))  / 2017. 

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, solicitando o reparo da 

laje e esgoto na Rua Osvaldo Cruz, nas proximidades do Salão Espaço e Beleza no 

Centro. 

Considere-se que o pedido leva em conta o grande fluxo de pessoas e veículos 

que transitam naquela região. 

Sala das Sessões, em 09 de março de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONO: 

- Estado da Bahia - 

Esmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 3)0 /2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, Vem.  ná forma 

!! regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente;ao.Exrno:-Sr:t!' 
141 )1 

Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Dóris, ';solicitandd.  a 

' 	restauração dos bancos da praça, entre as ruas Osvaldo Cruz e Marechal Rondon, •em 

. 	frente ao Salão Espaço e Beleza e reforma do banco em frente a Padaria Capricho. 

Considere-se que o pedido leva em conta a necessidade de reforma 

Sala das Sessões, em 09 de março de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 30CJ  / 2017. 

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, de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, solicitando a 

complementação na pavimentação asfáltica na estrada que dar acesso a 6° Ciretran, 

especificamente entre o Polo Empresarial Nicolson Machado Chaves e a Rua da 

Liberdade. 

Considerando que o pedido leva em conta o grande fluxo de pessoas e veículos 

que transitam naquela região. 

Sala das Sessões, em 09 de março de 2017. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO* 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 3„og ( 2017. 

rííjlíT114. 
:;,", Fazenda Chesf, iniciando nas proximidades do 150  grupamento de BombeirOtêndritór lít 

. 	finalidade o contorno existente na rua da Liberdade, Bairro Centenário, nesta Urbe. ' 

Considerando que este pedido seja uma reivindicação dos moradores do-bairro í 

Fazenda Chesf. 

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus; solicitando a 

. complementação na pavimentação asfáltica na Avenida Maranhão, localizada no Bairro. » 

Sala das Sessões, em 09 de março de 2017. 
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Considerando também o grande fluxo de veículo que transitam néste trecho em 

direção a 6° Ciretran e ao Polo Empresarial Nicholson Machado Chaves. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso , 

ROUBERT FÉLIX 
- Vereador - 

•••• 

Pritt nitre 

REQUERIMENTO N°. 	 2017. 

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, solicitando a 

z I 	restauração e revitalização da Praça Bráulio Gomes, localizada no centro da cidade. 	, 

, 	4 	Considere-se que este pedido é proveniente de pedidos dos Moraiiores.  daquela 

região, uma vez que a citada praça se encontra carecendo de reforma. 

Sala das Sessões, em 09 de março de 2017. 
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