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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°. GaR-  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, 
solicitando a organização de um evento comemorativo em homenagem 
ao aniversario do Bairro Tancredo Neves. 

Justificativa: Fundado em 1970, o Bairro Tancredo Neves concentra 
hoje, mais de 50% da população total do município. Está em constante 
expansão e em 07 de dezembro de 2012, foi sancionada a Lei Municipal 
N° 1.258, que institucionaliza o dia 10 de maio como data oficial para 
comemorar o aniversário deste importante bairro. 

O Art. 2' desta lei, diz que as comemorações alusivas à 
data, devem fazer parte do calendário escolar, cultural e turístico; o 
Art. 30 permite a celebração de convênios com entidades sem fins 

lucrativos e o Art. 4
0, determina que as despesas necessárias para 

execução da lei corram por conta de dotação orçamentaria própria. 

No passado, as escolas organizavam gincanas, existiam 
apresentações culturais e artísticas e a população participava 
ativamente das atividades proporcionadas em homenagem ao 

aniversario do bairro. 
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Este requerimento visa resgatar esse passado, 
proporcionando aos jovens um mergulho na historia da sua cidade 
através de atividades coletivas, incentivo a cultura e participação 
social. O evento proposto ocorreria nos dias que antecedem a data 
oficial do aniversario do Bairro, onde a população teria participação 
ativa nas atividades desenvolvidas no decorrer da semana, culminando 
com shows artísticos no dia 10 de Maio. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 2019. 
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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°. 66ti / 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 
construção de uma Praça, composta por quiosques, playground, wi-fi e 
totem contendo relógio, termômetro e câmeras de vigilância, no Bairro 
Tancredo Neves III, nas proximidades da quadra e caixa d'agua. 

Justificativa: A construção de uma praça, nos moldes acima descritos, 
nessa localidade, proporcionará uma importante área de lazer e interação 
social para a população que ali reside e para seus visitantes. Atendendo aos 
anseios da comunidade, com mais uma obra de desenvolvimento social 
para nosso município. 

Sala das Se ões, em 20 de março de 2019. 
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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°. 665-  / 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 
complementação da pavimentação em paralelepípedos da Rua Santo 
Antônio, localizada próxima a quadra, no Bairro Tancredo Neves III. 

Justificativa: A complementação da pavimentação da referida Rua, 
atenderá os anseios da população local, melhorando a qualidade de vida de 
seus moradores além da acessibilidade e interação social. 

Sala das S ssões, em 20 de março de 2019. 
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