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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )0))  / 2018. 

O Vereador que o presente subscreve, após 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 presença de um profissional para ministrar aulas de 

zumba, na academia de saúde recentemente construída no BTN III, haja 

vista a relevante importância para as pessoas poderem usufruírem 

exercitando-se e tendo momentos de lazer. 

Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. )094  2018. 

O Vereador que o presente subscreve, após 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 presença de curso profissionalizantes, na academia de 

saúde recentemente construída no BTN III, haja vista a relevante 

importância para as pessoas, garantindo-lhes assim o acesso a informação 

e os capacitando para o mercado de trabalho. 

Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2018. 

O Vereador que o presente subscreve, após 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 instalação de um poste elétrico, na Rua Salvador, bairro 

Vila Nobre, mais precisamente rotatória da entrada do respectivo 

bairro, tendo em conta, a ausência de iluminação, motivo pelo qual faz-se 

necessário a instalação, tendo em vista, a majoração de segurança para as 

pessoas que transitam por essa região. 

Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2018. 

Edilson 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. OJ4  /2018. 

O Vereador que o presente subscreve, após 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 presença de profissionais da área saúde, na academia de 

saúde recentemente construída no BTN III, para prestarem atendimento, 

auxiliar as pessoas que estarem exercendo as atividades físicas, ou seja, 

aferindo pressão, verificando taxa de glicose, em suma, tendo em conta a 

relevante importância para as pessoas. 

Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. jed-/  2018. 

O Vereador que o presente subscreve, após 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 instalação de postes para iluminação na balança, posterior 

a Siriema 3, haja vista a majoração de segurança para as pessoas que 

utilizam aquele espaço. 

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2018. 

Edilson Medeiros se Freitas 
- Vereador — 
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