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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  Oi 	2017. 

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, solicitando a construção de uma mini 
praça ( com bancos, brinquedos para crianças, poste com 
luminárias e mesas de jogos ), no trecho correspondente a rua 
Osvaldo Cruz e a rua Senhor do Bonfim localizadas no Bairro 
Tancredo Neves [1, umas vez que, o referido local esta servindo 
de acumulo de lixo e na oportunidade estará servindo de área de 
lazer para aquela comunidade. 

Sala das Sessões, em 13 de Janeiro de 2017. 
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CAMARÀ MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Sabia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N. YJQ / 2017. 

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, solicitando a 
implantação de sinalização e faixa de pedestres, entre a rua frei Damião no 
Bairro Tancredo Neves III e Av. BA 210 .Local onde acontece acidentes 
automobilístico e pedestre frequentemente. 

• 

Sala das Sessões, em 02 de Fevereiro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N.  )0q  /2017. 

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, solicitando a 
implantação de semáforos e faixas de pedestres na av. Delmiro Gouveia e na 
rua Padre Lourenço no Bairro Tancredo Neves II , nos principais pontos. Uma 
vez que, o local tem um grande fluxo de automóveis e de pedestres, dando 
segurança à comunidade que ali tramita. 

Sala das Sessões, em 02 de Fevereiro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N. 	/ 2017. 

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, solicitando a 
reestruturação da praça Padre Lourenço Tori no Bairro Tancredo Neves II 
( Com Quiosques Bar e Lanchonetes, Área para ambulantes com cobertura, 
calçadão e acessibilidade a os portadores de necessidades especiais ),uma 
vez que, o referido local hoje é a única área de lazer do complexo BTN. 

Sala das Sessões, em 02 de Fevereiro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exma. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N. -)-+  / 2017. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na 
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remetera presente 
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicitando a 
construção de uma praça (arborizada, bancos, brinquedos para crianças, poste 
com luminárias, mesas de jogos, calçadas com pedras portuguesas, quiosque 
e área para alimentação com cobertura ), no trecho correspondente a rua 
Epitácio pessoa e à rua Alonso Macêdo Bairro Tancredo Neves I, uma vez que, 
o referido local estará servindo de área de lazer para aquela comunidade, que 
tanto almeja por esta reivindicação. 

Sala das Sessões, em 26 de janeiro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N. 	/2017. 

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, solicitando a 
construção de uma praça ( arborizada, bancos, brinquedos para crianças, 
poste com luminárias, mesas de jogos, calçadas com pedras portuguesas, 
quiosque e área para alimentação com cobertura ), no trecho correspondente 
a rua Santa Rita no Bairro Tancredo Neves I, por trás do Colégio Estadual 
Quitéria Maria de Jesus, uma vez que, o referido locai estará servindo de área 
de lazer para aquela comunidade, que tanto almeja por esta reivindicação. 

Sala das Sessões, em 26 de janeiro de 2017. 
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