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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFI SO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de PatOo Afonso 

REQUERIMENTO N°. /38/2022. 

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, Solicitando que se 

providencie a construção de uma praça pública no Bairro Dernival Oliveira 

(Siriema I) nas proximidades da BA 210, inclusos de quiosques para os 

ambulantes, que exercem diariamente suas funções naquela localidade. 

JUSTIFICATIVA: A construção da praça adquirida de quiosques na localidade 
citada acima é de extrema importância, pois assim haverá uma área de lazer 
para os moradores, sem contar que a construção da mesma dará ao Bairro que 
é localizado na entrada da cidade uma aparência muito mais bonita e 
agradável tanto para os moradores locais quanto aos que por ali transitam. 

Sala das Sessões, em 09 de novembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 7 ..) ()Sc)/  2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remehr o presente 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, Solicitando que se 

providencie a construção de uma praça pública no Bairro Siriema III, nas 

proximidades da BA 210. 

JUSTIFICATIVA: A construção da praça na localidade citada acima é de 
extrema importância, tendo em vista que o Bairro não possui nenhuma área de 
lazer, sem contar que a construção da mesma dará ao Bairro que é localizado 
na entrada da cidade uma aparência muito mais agradável, tanto para os 
moradores quanto aos que por ali transitam. 

Sala das Sessões, em 09 de novembro de 2022. 
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