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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°. 	/ 2018. 

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 
ornamentação das entradas e das ruas principais de comércio do 
Bairro Tancredo Neves, com motivo Natalino. 

Justificativa: A ornamentação natalina na entrada e nas ruas principais de 
comercio do Bairro Tancredo Neves, tem a intenção de promover um 
aspecto de beleza e harmonia, ambientando o espaço urbano, iluminando e 
decorando as ruas, avenidas e praças, proporcionando desta forma a 
integração da população em torno do brilho das luzes e do clima de união e 
solidariedade que o momento sugere. 

Sala das Sessões, em 08 de novembro 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°.)0357  2018. 

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 
urbanização e instalação de uma área de lazer no local situado entre a 
Rua do Emissário com a Rua Alonso Macêdo, no Bairro Tancredo 
Neves I. 

Justificativa: A urbanização e instalação de uma área de lazer na 
localidade acima citada atenderá a solicitação da população local, trazendo 
um espaço de convívio social ao mesmo tempo em que desenvolve o 
espaço urbano, valorizando o município e proporcionando mais um 
ambiente seguro, iluminado e confortável para nossa população e seus 
visitantes. 

Sala das Se sões, em 08 de novembro 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°.,),0,(36/  2018. 

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 
revitalização da praça do Bairro PA IV. 

Justificativa: Visto que é uma importante área de lazer para a população 
local e seus visitantes e está deteriorada, a revitalização da Praça do Bairro 
PA IV, atenderá as solicitações da população residente e embelezará o 
município com mais uma área de lazer urbanizada e segura. 

Sala das Sessões, em 08 de novembro 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°.1.01/ 2018. 

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 cestas altas para alojar o lixo de coleta nas calçadas das 
residências no Complexo Bairro Tancredo Neves. 

Justificativa: É constante o transtorno causado pelos animais vadios, 
rasgando as sacolas e espalhando o lixo pelas mas do bairro. A instalação 
de cestas altas para alojar o lixo de coleta nas calçadas das residências no 
Complexo do Bairro Tancredo Neves, inibiria o acesso dos animais ao lixo, 
contribuindo para a manutenção da limpeza das mas, saúde da população e 
facilitando a coleta. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro 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 N0._11 Lic2/  2018. 

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 sejam feitas as calçadas das residências da população do Complexo 
do Bairro Tancredo Neves. 

Justificativa: O Complexo do Bairro Tancredo Neves, é onde está 
concentrada grande parte da população carente de Paulo Afonso. Possui 
ainda muitas ruas sem pavimentação e urbanização incompleta. Grande 
parte do Complexo, já foi urbanizado, porém observa-se que em diversos 
locais as calçadas não foram concluídas. A maioria pertence a residências 
da população de baixa renda, logo sem condições financeiras para tal. Há 
também, ruas com calçadas muito largas, sendo passiveis inclusive de 
paisagismo e equipamentos de lazer. Esse requerimento atenderá grande 
parte da população carente do município, proporcionando bem-estar para a 
população local. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro 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°.111,13/ 2018. 

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 
realização de um evento comemorativo de fim de ano, para a 
confraternização da comunidade do Complexo do Bairro Tancredo 
Neves, a ser realizado na Praça do BTN II. 

Justificativa: A proximidade do Natal e o Ano Novo, desperta o 
sentimento de união, solidariedade e fraternidade. Com  a intenção de 
proporcionar um momento de confraternização entre a comunidade do 
Complexo do Bairro Tancredo Neves, este requerimento visa atender à 
solicitação da comunidade, para a realização de um evento comemorativo 
de final de ano. Com  a apresentação de shows e eventos sociais voltados 
para a comunidade e seus convidados. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro 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 N0.1.9iLli 2018. 

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 sejam feitas a regularização dos logradouros: Condomínio Dom 
Mano Zaneta e Condomínio Celidone de Deus, localizados no Bairro 
Tancredo Neves III; com identificação das ruas e numeração das 
residências de forma ordenada, individualizada e única. 

Justificativa: A regularização dos logradouros acima citados atenderá de 
forma satisfatória aos critérios da portaria do Ministério das Comunicações 
das Metas de Entrega capitulo III, ART. 8°, pois os moradores destes 
condomínios estão enfrentando muitas dificuldades para o recebimento de 
correspondências. Os condomínios não possuem placas indicativas com os 
nomes das ruas e as casas não possuem numeração ordenada, 
individualizada e única, o que impossibilita a atuação dos Correios nesses 
logradouros. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro 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° 	/ 2018. 

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 
ornamentação Natalina na Praça e na Academia da Saúde na rua 
Sagrada Família no Bairro Tancredo Neves III. 

Justificativa: A ornamentação natalina na praça, entrada e nas ruas 
principais de comercio do Bairro Tancredo Neves, tem a intenção de 
promover um aspecto de beleza e harmonia, ambientando o espaço urbano, 
iluminando e decorando as ruas, avenidas e praças, proporcionando desta 
forma a integração da população em torno do brilho das luzes e do clima de 
união e solidariedade que o momento sugere. 
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