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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO 1029 2022. 

O Vereador que o presente subscrnve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

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

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, para solicitar a troca das lâmpadas dos 

postes da rua Padre Lourenço, bairro Centro (Rua do bar do Dão). Pois, a mesma se 

encontra em estado de escuro, devido à falta de iluminação alguns muitos postes na rua, 

trazendo transtornos aos moradores que ali residem. 

Sala das ::- .T.soes, er. "i 2 os setembro de 2022. 

Pedro 	ário Neto 
- ereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 103/ 2022. 

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 — Luiz Barbosa de Deus, para solicitar a implantação de lombadas 

rua João Goulart, bairro Perpetuo Socorro (Rua por trás do colégio Sete de Setembro, 

próximo ao número 57 da rua). Razão pelo qual quase não há a presença desses na rua, 

com a finalidade de evitar mais acidentes para aqueles que moram e transitem no local. 

Sala das Sessões, em I, de setembro de 2022. 

Pedro Trário Neto 
- ereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1 032  / 2022. 

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 — Luiz Barbosa de Deus, para solicitar a troca de lâmpadas dos 

postes da rua Amâncio Pereira, Centro, (Próximo ao consultório Ryan Cavalcante e 

número 206). Pois, a mesma se encontra em estado de escuro, devido á falta e 

iluminação na rua, trazendo transtornos aos moradores que residem e transitem pelo 

local. 

Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2022. 

Pedro 	ário Neto 
- ereador - 
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