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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  11701  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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, solicita a 
instalação de redes de proteção na parte superior das quadras 
poliesportivas em todo o complexo BTN. 

JUSTEFFICATIVA: As redes de Proteção, são a melhor forma de impedir 
que bolas voem para fora da quadra poliesportiva. Assim evitando 
eventuais aborrecimentos com a vizinhança, e acidentes com as crianças 
que saem da quadra em busca da bola nas mas. 

Essas redes são confeccionadas em fios de polietileno, por isso possuem 
uma extraordinária resistência e durabilidade. 

Sala das Se sões, em 22 de agosto de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bailia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. Ji j1  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem 
na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Exma. Sr. Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus, solicita a 
limpeza e capinação da área interna e externa do Colégio Estadual 
Democrático Quiteria Maria de Jesus 

JUSTIFFICATIVA: O objetivo é melhorar as condições, pois se encontra 
com muito mato e acumulo de lixo no local. 

Sala das Sessões em 22 de agosto de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bebia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  .14--2/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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, solicita a 
construção de unidades sanitárias e reforma das casas em situação 
vulnerabilidade no complexo Bairro Tancredo Neves. 

JUSTIFFICATIVA: Para melhorar a condição de vida da população que 
vivem no local, pois a mesma não oferece condições estruturais mínimas 
para as famílias viverem. 

Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2019. 
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