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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bebia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. .4(5 (2019. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exma. Sr. 

Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, solicitando a reforma 

do parque infantil e de toda Praça Adauto Pereira localizada na Avenida Getúlio 

Vargas. 

Considere-se também que este pedido é proveniente de solicitações dos 

moradores e dos comerciantes da Avenida acima citado. 

Sala das Sessões, em 18 de outubro 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°.  J4cii  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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, Juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Francisca Alves, solicitando a limpeza, e redrada 

de entulho, em todo Bairro Tropical. 

Considerando que os moradores do local citado acima vêm sofrendo com o 

mau cheiro devido ao lixo, dificultando a passagem pela localidade, alem de provocar um 

fade odor. Uma vez que entre o mato e os entulhos amontoados no local, também ha 

muito lixo orgânico. 

Vale salientar também que tal situação vem a causar danos ao meio 

ambiente, assim como provoca risco a saúde das pessoas que ali residem ou transitam 

próximo a esta área. 

Considere-se também que o pedido leva em conta o pedido dos moradores do 

Bairro a cima citado. 

Sala d 	es, em 21 de outubro e 2019. 

JEAN ROUBERT FELIX •E 0 
- Vereador - 



JEAN ROUBERT FÉLIX 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 4407/ 2019. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Esmo. Sr. 

Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Francisco Alves, solicitando a limpeza, capinação 

e retirada de entulho de todo Cemitério Padre Lourenço Tad, que está localizado no 

Bairro Centenário, 

Sala das Sessões, em 21 de outubro 	019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bania - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N.  446Ç1  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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Francisco Alves, solicitando a recuperação de 

pintura e de sinahzação de transito sobre o asfalto, especificamente em frente ao 

Cemitério Padre Lourenço Tori, que está localizado no Bairro Centenário. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. 

Considere-se também que a viabilização desta recuperação de pintura e 

sinalização desta área ê um investimento de infraestrutura que trará melhoria na 

qualidade de vida da população. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exma. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  3443/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Esmo, Sr. 

Prefeito Municipal de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Francisco Alves, solicitando a reforma da Praça na 

Rua Londres no Bairro Panorama em frente a Padaria. 

Considerando que este pedido é proveniente de solicitações dos 

moradores da localidade a cima citada e que leva em conta a necessidade de reforma 

Sala das Sessões, em 21 de outubro 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°. Hal 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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Infraestrufura, MD. Francisco Alves, solicitando o reparo de toda rede 

de saneamento básico (esgotos e fossas), localizada em todo Bairro DNER. 

Considerando que a maior parte da rede de esgoto encontra - se entupida e 

totalmente estourada, com dejetes e mal cheiro a céu aberto, causando, assim, 

problema de saúde pública. 

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2019. 



Sala das Sessões, em 23 de outubro d 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bebia - 

Esmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. I1 L2 / 2019. 

O Vereador 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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de infraestrutura, MD. Francisco Alves, solicitando a Pavimentação em 

Paralelepipedo da Travessa Pero Vaz localizada no Bairro Tancredo Neves fil. 

Considerando que este pedido á proveniente de solicitações dos moradores da 

localidade a cima citada. 

Considere-se também que a viabilização da Pavimentação em Paraleleplpedo 

desta área ê um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida 

da população, alem do ganho material uma vez que os imóveis passaram a ser mais 

valorizados. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  j430,  2019. 

O Vereador 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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com o 

Secretário de Infraestrutura, MD. Francisco Alves, solicitando a Pavimentação em 

Paralelepipedo da Rua Florisbela localizada no Bairro Tancredo Neves 

Considerando que este pedido ê proveniente de soficitaôães dos moradores da 

localidade a cima citada. 

Considere-se também que a viabllização da Pavimentação em Paralelepipedo 

desta área ê um investimento de infraestrutura que trará melhoria na qualidade de vida 

da população, além do ganho material, uma vez que os imóveis passaram a ser mais 

valorizados, 

Sala das Sessões, em 23 de outub o de 2019 
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