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

REQUERIMENTO N°860/2020.

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 LIMPEZA
de um campo de futebol em Dimas — Localizada no Alto do Araticum.

Haja vista, que é dever do município cuidar de suas áreas, a limpeza deve
ocorrer visando manter condições adequadas de conservação e higiene para
utilização do espaço de lazer (campo de futebol), em prestígio ao esporte, meio
ambiente e à ordem urbanística.

Sala das Sessões, aos 09 de setembro 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°861 /2020.

O Vereador que presente subscreve, após ouvido Plenário, vem na forma
reg:mental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Ermo. Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus

solicitando a

marwtencão com colocação de energia na bomba de água de irrigação —
Localizada no Alto do Araticum.

Haja vista, a bomba não estar em pleno funcionamento para irrigação da
localidade, devendo ter manutenção com colocação de energia elétrica para o
pleno desenvolvimento da bomba de água. Com isso, visando manter condições
rd tts;uattas de conservação para utilização, em prestígio ao povo da localidade
.2.:.; necessita

da inigação.

Snla 'CS Sessões, aos 09 de setembro 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°862/2020.

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
manutenção e conserto de um trator de arar terra que pertence a Associação de
Moradores do Alto do Araticum — Localizada no Alto do Araticum.

Haja vista, o trator não estar em funcionamento para arar terras da localidade,
devendo ter manutenção (conserto) para o pleno desenvolvimento do referido
trator. Com isso, visando manter condições adequadas de conservação para
utilização, em prestigio ao povo da localidade que necessita arar suas terras
para a agricultura local.

Sala das Sessões, aos 09 de setembro de 2020.
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