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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

944 / 2021.

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,
juntamente com o Secretário de Infraestrutura, MD. Francisco Alves,
solicitar a limpeza e a cobertura do Canal Emissário de Esgoto
existente em todo complexo do BTN.

Considere-se que o requerimento é proveniente de pedidos dos
moradores da localidade acima citada.

Sala das Sessões, em 24 de maio 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. 946 / 2021.
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 capinação, limpeza e retirada de entulhos,
no Bairro Cleriston Andrade.
Considerando que os moradores do local citado acima vêm
sofrendo com o mau cheiro devido ao lixo, uma vez que entre o mato e os
entulhos amontoados no local, também há 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 que está solicitação é proveniente de pedidos dos
moradores do Bairro acima citado.

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N2. 947 / 2021.
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 capinação, limpeza e retirada de entulhos,
no Bairro Perpétuo Socorro.
Considerando que os moradores do local citado acima vêm
sofrendo com o mau cheiro devido ao lixo, uma vez que entre o mato e os
entulhos amontoados no local, também há 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 que está solicitação é proveniente de pedidos dos
moradores do Bairro acima citado.

Sala das Sessões, em 26 de maio de 2021.
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