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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1370 /2021.
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 Infraestrutura, solicitando a cobertura da quadra esportiva do
Bairro Centenário.
Justificativa
Se justifica pelo benefício que está estrutura ocasionará a comunidade,
beneficiando diretamente aos jovens, para a prática de seus exercícios físicos,
pois o esporte é uma ferramenta de fundamental importância para a formação
psicossocial de um cidadão e contribui no processo de inclusão social.

Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 1373 /2021.
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 Infraestrutura, solicitando que estude a possibilidade de
realização de recapeamento asfáltico no inicio da Av. Beira Rio até a Av.
Moxotó.
Justificativa
Considerando que a pavimentação existente neste trecho se encontra
comprometido, com deformações e vários buracos, sendo uma das principais
vias de acesso e com intenso fluxo de veículos, caminhões, ônibus e
motocicletas, se fazem necessário estes serviços.

Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2021.
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