
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 467  /2020. 

A Vereadora que o presente subscreve, apôs 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 

aquisição de um caminhão com o tanque fossa, para atender as 

demandas do município. 

Justificativa: 

Com a aquisição de um novo caminho com o tanque fossa irá ampliar a 

frota e tornar mais eficiente os atendimentos à população, nos bairros e nos 

povoados e diminuir as demandas existentes. 

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro 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°.  471  / 2020. 

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 a 

Construção de um abrigo para animais em situação de ruas ou 

maltratados. 

Justificativa: 

O intuito da construção de um abrigo é dar melhores condições aos 

animais de rua e possibilitar que os que são resgatados encontrem um novo 

iar, pois quando andamos nas ruas encontramos muitos animais abandonados, 

isso gera um problema muita grande para a sociedade como também na parte 

de saúde publica. 

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2020. 
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