
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ji-Ini/ 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 
carro fossa para o Povoado Rio do Sal 

Justificativa: A política de desenvolvimento urbano assegura que todo 
cidadão tem direito ao saneamento básico. 

Isso, certamente, vai oferecer melhor qualidade de vida e maior dignidade 
às famílias que ali residem. 

Sala das Sessães, em 23 de outubro 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°.  P-S3  / 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 
troca do transformador de energia do Povoado Rio do Sal 

Justificativa: Devida as constantes quedas de energia e os danos causados 
aos equipamentos eletro-eletrônicos das famílias que ali residem. 

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bebia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  V124  / 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 
pavimentação asfallica do Povoado Rio do Sal, tendo em vista que e de 
extrema impei-Onda para a comunidade local. 

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exma. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  ?VS/  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 Demo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicita a 
aa implantação de uma área de lazer, com quiosque, banheiros, 
chuveiros e iluminação, na prainha do candeeiro, próximo ao 
condomínio paraiso das aguas. 

Justificativa: O referido local encontrasse livre para construção, uma vez 
que irá fortalecer o turismo, além de proporcionar momentos de lazer para 
a comunidade. Ter momentos de lazer contribuem para a qualidade de vida 
e, principalmente, para a saúde mental. 

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 2019. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  ) 112b  / 2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na 
fonna regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus, solicita a 
reativação e revitalização de corte e costura do BTN II, ao lado do 
Colégio Rivadalva de carvalho. 

Justificativa: A iniciativa tem por objetivo capacitar e preparar as 
participantes para ingressarem no mercado de trabalho e assim melhorar 
sua situação econômica. 

Possibilitando espaço de Vivência e troca de experiências, fortalecendo a 
convivência famliar e comunitária, favorecendo a geração de renda. 
Trabalhos como este fortalece crescimento intelectual e profissional de 
cada participante. 

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 2018. 
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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°. Ll 1.7-i  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 
reativação e revitaltzação do prédio Arte de tecer no Bairro Tancredo 
Neves III, próximo ao CEASA. 

Justificativa: A iniciativa tem por objetivo capacitar e preparar as 
participantes para ingressarem no mercado de trabalho e assim melhorar 
sua situação econômica. 

Possibilitando espaço de Vivência e troca de experiências, fortalecendo a 
convivência familiar e comunitária, favorecendo a geração de renda. 
Trabalhos como este fortalece crescimento intelectual e profissional de 
cada participante. 

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 2019. 
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