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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1  113/  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 em exercício, Flavio Henrique Magalhães Lima, 
solicitando a limpeza do canal que passa pelos bairros do Tancredo 
Neves, onde os mesmos estão em alguns lugares estão com acumulo de lixo, 
em determinados pontos deste córrego de esgoto. 

Justificativa: Em tempos de chuvas ou ate mesmo quando as águas usadas 
nas residências se acumulam causando mau cheiro aos que moram por perto e 
ate mesmo aos que transitam por ali, devido acumulo de sujeira nos canais. 

Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N. IZ-1.311( 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 em exercício, Flavio Henrique Magalhães Lima, 
solicita a implantação de placas, que oriente a população a não 
colocarem lixo, na esquina da rua nova gloria, localizada no Bairro 
Tancredo Neves III, próximo ao SAMU. 

Justificativa: com acumulo de lixo, esta ficando o mau cheiro e ate mesmo 
atraindo ratos e baratas, podendo assim transmitir doenças ocasionadas pelos 
ratos ( leptospirose ), doença transmitida pela urina. 

Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2.14.33/  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 em exercício, Flavio Henrique Magalhães Lima, 
solicitando a retirada de dois quebra molas de cimento, que os moradores 
que reside na rua Monteiro Lobato no Bairro Tancredo neves III, colocaram 
a qual esta ocasionando riscos de acidentes e os mesmos encontra se fora de 
sua legalidade, na ocasião peço que implantem outros dois no mesmo 
lugar, com sinalização, dando segurança à comunidade que ali tramita. 

Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2017. 
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