
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO DP  53 2 /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, 

vem requerer de Vossa Excelência, seja o presente remetido ao Prefeito Municipal 

solicitando, em conformidade com os artigos 10 e lida Lei Federal 12.527/2011 que 

sejam prestadas informações acerca de planos, ações e metas para segurança pública 

para este ano de 2018, bem como os valores investidos nesta área no primeiro 

bimestre deste exercício bem como a estimativa de investimento para o segundo 

semestre deste ano. 

Esta solicitação tem base no interesse social de acompanhar as ações para uma área 

de extrema importância que é a segurança pública e cuja situação atual é preocupante 

tendo em vista o nível de insegurança que se instalou na cidade nos últimos anos. 

Sala das Sessões, 23 de março de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

REQUERIMENTO N°  533-  /2018 

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao 

Prefeito Municipal, solicitando que seja providenciado junto à Secretaria 

Municipal competente, a colocação de grama sintética no campo de futebol 

Major Fernandes, localizado no Bairro Barroca, conforme a justificativa que se 

segue. 

A grama sintética oferece vantagens de durabilidade, podendo ser usado 

intensamente sem alteração em suas condições; oferece baixo custo de 

manutenção , uma vez que não há necessidade de ser regado ou cortado, nem 

requer constante demarcação de linhas de jogo; é resistente às mudanças 

climáticas, ou seja, suporta muito mais o excesso ou falta de água; uma vez que 

não é afetado com as mudanças climáticas, mantém a uniformidade da cor por 

muito tempo, além de não oferecer qualquer impacto ou prejuízo ao meio 

ambiente e ser facilmente instalado. 

Sala das Sessões, 23 de março de 2018 	 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  53 G /2018 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, 

vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

solicitando, providenciar junto ao órgão municipal competente a perfuração de um 

poço artesiano no povoado Bogó de baixo, em atendimento às solicitações de seus 

moradores. 

Sala das Sessões, 23 de março de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  535 /2018 

O vereador que o presente subscreve, apos•ouvido o Plenário na forma regimental, 

vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal competente, a reforma da praça 

localizada no bairro Siriema, em atendimento à solicitação dos moradores do bairro, 

Sala das Sessões, 23 de março de 2018 
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