CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

1511

/2019.

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 a
construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado Macambira.

Justificativa:
Os munícipes que habitam naquele povoado, anseiam por ações que
proporcionem qualidade de vida, incluindo ambientes coletivos que
proporcionem a convivência e socialização entre as famílias;

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

1513

/

2019.

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 a
construção de um campo de futebol society, ao lado da Praça Sebastião
Pereira da Silva, na Avenida Maranhão, Bairro Fazenda Chesf.
Justificativa:
Um campo de futebol society possibilitará a sua utilização por crianças, jovens
e adultos, sendo mais uma alternativa para a prática do esporte e lazer dos
moradores daquela área. Não posso ressaltar que quando se faz um
investimento no esporte, se faz na saúde das pessoas, fazendo atividades
física. melhoram também a saúde.

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

1516

/

2019.

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, a construção de
uma passagem molhada no povoado Nambebé, próximo a roça de seu
Noé.
Justificativa:
O pleito tem caráter preventivo, pois existe uma grande dificuldade de
acesso dos carros pelo local, gerando assim um total desconforto e risco as
moradores que precisam transitar por essa estrada.

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO No. 1525 /2019.

A Vereadora 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 os
serviços de patrolamento das vias de acesso do Povoado Campos Novos
até Olho Ingua de Paulo.
Justificativa
Considerando que a mencionada estrada é a única via de acesso
para os moradores locais, diante do acima exposto, solicito a
manutenção da referida estrada, dentro das possibilidades
técnicas do Município.

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1539 /2019.

A Vereadora 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 e ao Secretário
Municipal de Agricultura e Aquicultura, solicitando a limpeza dos barreiros do
Povoado Salgadinho.
Justificativa:
Estamos enfrentando anos de estiagem, razão pela qual, há
necessidade de se providenciar a limpeza ou até mesmo aumentar aquele
barreiro, possibilitando assim o aumentar de sua capacidade de acúmulo de
água no próximo período chuvoso.

Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

1551 1 2019.

A Vereadora 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 e ao Secretário
Municipal de Agricultura e Aquicultura, solicitando a limpeza dos barreiros do
Povoado Angico.
Justificativa:
Estamos enfrentando anos de estiagem, razão pela qual, há
necessidade de se providenciar a limpeza ou até mesmo aumentar aquele
barreiro, possibilitando assim o aumentar de sua capacidade de acúmulo de
água no próximo período chuvoso.

Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2019.
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