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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 

- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N,2101/ 2017 

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 - Dr. Luiz Barbosa de Deus, solicitando um projeto de 
irrigação com vários poços artesianos no povoado Lagoa do Rancho. Onde irá 
beneficiar aproximadamente 150 famílias. 

JUSTIFICATIVA 

Por ter a certeza, que neste povoado possui muita agua subterrânea e terra fértil, e 
por sabermos que o homem do campo está sofrendo muito com a escassez de água. 
Entendemos 'que este problema poderá ser resolvido com perfurações de poços 
artesianos. 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2017. 
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JOSÉ ABEL SOUZA 

-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 

- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N941/ 2017 

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 — Dr. Luiz Barbosa de Deus, 'solicitando um projeto de 
irrigação com vários poços artesianos no povoado São José. Onde irá beneficiar 
aproximadamente 300 familias. 

JUSTIFICATIVA 

Por ter a certeza, que neste povoado possui muita água subterrânea e terra fértil, e 
por sabermos que o homem do campo está sofrendo muito com a escassez de água 
Entendemos que este problema poderá ser resolvido com perfurações de poços 
artesianos. 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2017. 
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JOSE ABEL SOUZA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 

- Estado da Bahia- 

Exma. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO NVLO/ 2017 

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 — Dr. Luiz Barbosa de Deus, 'solicitando um projeto de 
irrigação com vários poços artesianos no povoado Baixa Funda. Onde irá 
beneficiar aproximadamente 50 famílias. 

JUSTIFICATIVA 

Por ter a certeza que neste povoado possui muita água subterrânea e terra fértil, e 
por sabermos que o homem do campo está sofrendo muito com a escassez de água. 
Entendemos que este problema poderá ser resolvido com perfurações de poços 
artesianos. 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2017. 

JOSÉ ABEL SOUZA 
-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 

- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N"):33 2017 

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 — Dr. Luiz Barbosa de Deus, 'solicitando um projeto de 
irrigação com vários poços artesianos nos povoados Mosquito, Papagaio e Poços. 
Onde irá beneficiar aproximadamente 150 famílias. 

JUSTIFICATIVA 

Por ter a certeza, que nestes povoados possuem muita água subterrânea e terras 
férteis, e por sabermos que o homem do campo está sofrendo muito com a escassez de 
água. Entendemos que este problema poderá ser resolvido com perfurações de poços 
artesianos. 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 

- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N932/ 2017 

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 — Dr. Luiz Barbosa de Deus,'solicitando a possibilidade de uma 
adutora com água potável, afim de atender os seguintes povoados: Xingozinho, 
Salobro, Tabuleirinho, Sitio do Tará e Malhada da Caiçara. Entendemos que esses 
povoados estão próximos do rio São Francisco e ainda sofrem muito com a escassez 
de água. 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 201. 
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-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 

- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°4-2/ 2017 

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 - Dr. Luiz Barbosa de Deus, solicitando um projeto de 
irrigação com vários poços artesianos no povoado Alagadiço. Onde irá beneficiar 
aproximadamente 70 famílias. 

JUSTIFICATIVA 

Por ter a certeza que neste povoado possui muita água subterrânea e terra fértil, e 
por sabermos que o homem do campo está sofrendo muito com a escassez de água. 
Entendemos que este problema poderá ser resolvido com perfurações de poços 
artesianos. 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2017. 

5414 
JOSE ABEL SOUZA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 

- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO NW/ 2017 

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 — Dr. Luiz Barbosa de Deus, solicitando um projeto de 
irrigação com vários poços artesianos no povoado Várzea. Onde irá beneficiar 
aproximadamente 250 famílias. 

JUSTIFICATIVA 

Por ter a certeza, que neste povoado possui muita água subterrânea e terra fértil, e 
por sabermos que o homem do campo está sofrendo muito com a escassez de água. 
Entendemos que este problema poderá ser resolvido com perfurações de poços 
artesianos. 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 

- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO NW/ 2017 

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 - Dr. Luiz Barbosa de Deus, solicitando um projeto de 
irrigação com vários poços artesianos no povoado Barro Vermelho. Onde irá 
beneficiar aproximadamente 150 famílias. 

JUSTIFICATIVA 

Por ter a certeza, que neste povoado possui muita água subterrânea e terra fértil, e 
por sabermos que o homem do campo está sofrendo muito com a escassez de água. 
Entendemos que este problema poderá ser resolvido com perfurações de poços 
artesianos. 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2017. 
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-Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU")) 

- Estado da Bahia- 

Emito. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N131/ 2017 

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 - Dr. Luiz Barbosa de Deus, solicitando um projeto de 
irrigação com vários poços artesianos nos povoados Bogó e Barriga. Onde irá 
beneficiar aproximadamente 150 famílias. 

JUSTIFICATIVA 

Por ter a certeza, que nestes povoados possuem muita água subterrânea e terras 
férteis, e por sabermos que o homem do campo está sofrendo muito com a escassez de 
água. Entendemos que este problema poderá ser resolvido com perfurações de poços 
artesianos. 

Sala das Sessóes, em 08 de Maio de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 

- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N04"65/ 2017 

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 — Dr. Luiz Barbosa de Deus, solicitando a pavimentação 
asfáltica da estrada que liga o Povoado Barriga ao povoado São José. Onde 
beneficiará também os demais povoados: Bogá, Barro Vermelho, Baixa Verde, 
Lagoa Grande e Sítio do Lúcio. 

JUSTIFICATIVA 

Entende- se que é uma obra de grande importância para a cidade e seus 
munícipes, onde se gasta muito com terraplanagem, resolvendo assim, esse problema 
por muito tempo. 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2017. 
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JOSE ABEL SOUZA 

-Vereador- 
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