CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°784/2020.

O Vereador que presente subscreve, após ouvido 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
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (calçamento) da Rua Dom Pedro,
localizada no Bairro Tancredo Neves, especificamente na circunscrição da
PA4 até adjacências do Parque Aquático.
Haja vista, sem a pavimentação, os moradores e clientes de estabelecimentos
na localidade sofrem com poeira e nos dias de chuva com lamas e buracos,
ficando intransponível a passagem de carros e pedestres.

Sala das Sessões, em 08 de julho de 2020.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°791/2020.

O Vereador que presente subscreve, após ouvido 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
ILUMINAÇÃO PÚBLICA para o POVOADO CAMPO ALEGRE, localizado
entre os Povoados Riacho e Barriga.
Haja vista, a Iluminação Pública é de fundamental importância para o
desenvolvimento social e económico e constitui-se num dos vetores importantes
para a segurança pública, além de ser essencial à qualidade de vida dos
moradores no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção
da criminalidade, propiciando, ainda, a utilização noturna de atividades como
lazer, comércio, cultura, entre outras inúmeras situações.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 2020.
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