
Sala das Sessões, em 17 setembro de 2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Exulo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO Na.lassi 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 
que o requerimento a pavimentação da rua Carira, no Bairro Tancredo 
Neves I. 

Justificativa: A pavimentação da referida ma, atenderá a solicitação de 
moradores e transeuntes desta, visto que é uma rua muito utilizada; além do 
desenvolvimento urbano e interação social de nosso município. 
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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° 10154 /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 
volta dos festejos natalinos no Bairro Tancredo Neves. 

Justificativa: É de grande importância que o momento de confraternização 
universal entre as famílias, mereça um tratamento especial e de grande 
relevância e que um Bairro com o destaque que Bairro Tancredo Neves 
possui, possa receber o tratamento merecido. O Natal é uma época 
aguardado com muita ansiedade por todos. Os festejos natalinos é uma 
grande atração turistica e também parte da imagem da cidade. 

Sala das Sessões, em 19 setembro de 2019. 
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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°.  'Can  / 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 à 
realização do dia das Crianças no complexo Bairro Tancredo Neves 

Justificativa: A data é aguardada com muita ansiedade tanto pelas crianças 
como também pelos adultos. O complexo Bairro Tancredo Neves é um dos 
mais populosos da nossa cidade e necessita de momentos de 
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Sala das Sessões, em 19 setembro de 2019. 
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ães, em 17 setembro de 2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cícero Bezerra de Andrade 

Ermo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  lascs  /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 Esmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus, solicita 
que o requerimento a pavimentação da rua Clauber Rocha, no Bairro 
Taucredo Neves II. 

Justificativa: A pavimentação da referida rua atenderá a solicitação de 
moradores e transeuntes desta, visto que é uma rua muito utilizada; além do 
desenvolvimento urbano e interação social de nosso município. 
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