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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. S.5(3 / 2017 

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 o 

calçamento em paralelepípedos da Rua Carlina Rosa- Bairro Barroca ( Próximo 

ao Condomínio Amanda Moraes )- Nesta Urbe. Salientando ser este um desejo 

antigo dos moradores. 

Sala das Sessões, em 25 de Maio 	de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  35 8/  2017 

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, tendo em vista o quanto 

arrazoado na Lei Municipal n° 1.189/10, em seu Inciso III ' Efetuara criação de vagas de 

estacionamentos para PPDs e mobilidade reduzida próximas a prédios públicos, 

cartórios, correios e bancos, nos fazemos da presente missiva para solicitar a 

sinalização de , no mínimo, 03 ( três) vagas para PDDs e mobilidade reduzida no 

estacionamento do Mercado Público Municipal e no CEASA. A presente solicitação se 

justifica a luz da legislação vigente e para garantir que a premissa constitucional do 

direito de ir e vir esteja garantido a nossos cidadãos e cidadãs com mobilidade reduzida. 

Sala das Sessões, em 26 de Maio de 2017 
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