
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.4-Joa1 201i. 

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 requerer, o calçamento da rua do Sossega no 

povoado juá. 
APROVADO (A) CSESS-P0 N°  Jug,Lt 1 ---LP 
DE/  JJ iii POR~DAVRb"e 

Atenciosamente, 
VOTOS CONTRA 	  

MESA DA C.MJP.A. 

Sala das das Sessões, em 01 de Novembro de 2018. 
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JOSÉ ABEL ABEL SOUZA 
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I VOTOS CONTRA 

MESA DA C.M./P.A. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  02 g/ 2018. 

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, 

solicito que o mesmo disponibilize a instalação de uma praça com 

academia popular, conhecido como (academia de saúde), no povoado juá , 

proporcionando aos usuário mais saúde e longevidade. 

Justificação 
A maioria do Brasileiros, estão sedentários ,e com a construção desta academia 

Popular ira proporcionar , principalmente aos moradores do povoado juá , mais uma 

opção de esporte e lazer ,sem contar com a qualidade de vida para todos. 

Assim, diante da justificativa de tal pedido , solicito dos nobres pares unânime 

aprovação. 

Sala das Sessões, em 01 de Novembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

Idotcl  
REQUERIMENTO N°. 	/ 2018. 

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, 

solicito que o mesmo disponibilize a instalação de uma praça com 

academia popular, conhecido como (academia de saúde), no povoado 

Nambebé , proporcionando aos usuário mais saúde e longevidade. 

Justificação 
A maioria do Brasileiros, estão sedentários ,e com a construção desta academia 

Popular ira proporcionar , principalmente aos moradores do povoado Nambebé, mais 

uma opção de esporte e lazer, sem contar com a qualidade de vida para todos. 

Assim, diante da justificativa de tal pedido , solicito dos nobres pares unânime 

aprovação. 

Sala das Sessões, em 01 de Novembro de 2018. 

F9C`3(9r  
JOSÉ ABEL SOUZA s.-- --tr7-7r;- 
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VOTOS CONTRA 	  
MESA DA CR/RA.4  
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0ii60/ 2018. 

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. 

Solicito que seja perfurado um poço artesiano no povoado olho d'água do 

Paulo. 

Justificação 

Tenho em vista, que esse povoado, ainda é abastecido por carro pipa, onde 

a comunidade enfrenta uma grande dificuldade por falta de água. 

Sala das Sessões, em 01 de Novembro de 2018. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  I I,R(  / 2018. 

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. 

Solicito que seja perfurado um poço artesiano no povoado poços. 

Justificação 

Tenho em vista, que o único poço artesiano existente no povoado, está 

desativado a mais de 12 anos, e com isso a comunidade enfrenta uma 

grande dificuldade por falta de água. 

Sala das Sessões, em 01 de Novembro de 2018. 
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