
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 54 Lt  / 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 Obras, MD Wilson Pereira Filho solicitando a construção de uma 

Praça, localizada no Povoado Casa de Pedra. 

Considere-se que este pedido é proveniente de pedidos dos moradores do 

Povoado a cima citado, esta área é uma excelente via de acesso a toda população, 

sem contar com uma ótima aparência visual que proporcionaria a toda população local 

a construção acima mencionada, sendo que a mesma terá como principal objetivo 

reunir amigos, familiares, pessoas que usufruam da localidade para conversar, 

descontrair. Por esses motivos os moradores necessita dessa inquestionável área de 

lazer o mais rápido possível. 

Sala da 	em 21 de f 	iro 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°. 5--+G / 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, 

solicitar a implantação de uma rotatória entre a Avenida ACM no sentido 

BNH ao Senhor do Bonfim e a Creche do Bairro Senhor do Bonfim, 

localizada no Bairro Senhor do Bonfim. 

Tendo em vista a ocorrência de acidentes de trânsito na 

localidade a cima citada. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.5E/1 / 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. 

Luiz Barbosa de Deus - Prefeito Municipal, solicitar a possibilidade de viabilizar a 

substituição da iluminação, por lâmpadas de LED na Ponte Metálica Dom Pedro II. 

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

população que por ali transitam. 

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2019. 
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