
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LIE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO Ne 	j2019 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, 

requer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

solicitando, providenciar em caráter de urgência junto à secretaria Municipal 

competente, a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas que abaixo segue, todas 

localizadas na Av. Beira Rio Bairro Jardim Bahia. 

ItUa Sobradinho 

*Rua feira de Santana 

*Rua legisle 

'Rua Itabuna 

*Rua Ilháus 

As ruas encontram-se repletas de buracos, causando acidentes e transtornos a 

população. Esta solicitação se faz necessária para atender a solicitação dos moradores 

daquela localidade. 

Sala das Sessões. 12 detalho de 2019 

Párgarreto 'à do 

(Mário Ganho) 

vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO—BAHIA 

Requerimento  299 / 2019 

Reiterando requerimentos de rd 1186/2017 de 15/09/2017 e rá 479/2018 de 

28/02/2018, o vereador que o presente subscrevo após ouvido o Plenário na forma 

regimental, REQUER a Vossa Exceléntia seja o presente encaminhado ao Prefeito 

Municipal Luiz Barbosa de Deus , solicitando, providenciar, junto à Secretaria 

Municipal competente, a REFORMA DA PRAÇA do Bairro Perpétuo Soterro, conforme 

justificativa a seguir. 

A situação da praça é a seguinte: bancos quebrados, pouca iluminação, passeio 

danificado falta de arborização, as poucas lixeiras do local encontram-se quebradas, 

faltam os tampos das mesas de cimento, entre outros problemas. 

A reforma traria uma opção de lazer para os moradores daquela área e atenderia os 

diversos pedidos para normalizar o funcionamento da pra ça com condições de uso. 

Segue anexo fotos. 

Sala das•Sessões.11 de julho de 2019 

no esar arreto 

(Mário Galinha) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENT1SSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO -BAHIA 

Requerimento   -I rInnizivx/  2019 

Reiterando requerimento nz 1.246/2017 de 29/09/2017, o vereador que o presente 

subscreve após ouvido o Plenário na forma regimental, REQUER a Vossa Excelência 

seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus solicitando 

providenciar junto à Secretaria Municipal competente, a reforma geral do CEA.SINHA 

localizado na rua dos Navegantes (feirinha), no Centro desta cidade, em atendimento 

â solicitações dos comerciantes do local. 

Segue anexo fotos. 

Sala das Sessões, 11 de julho de 2019. 

.6S17lekL  

(Mário Gali tio) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N1  J 00.1  /2019 

Reiterando requerimento II° 1321/2017, com data de 20/10/2017, o vereador que o 

presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, requer de Vossa 

Excelência, que seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, solicitando, 

providenciar, junta à Secretaria Municipal competente, reforma geral da Praça Dam 

Mário Zanetta situada no Mirro PerpeturnSocarro, em atendimento es solicitações dos 

moradores do bairro, pois oferece perigo as crianças. 

Segue anexo fotos 

Sala das Sessões, lide julho de 2019, 

Tkoriáralr allit:0—AyWd"  ID  

(Mario Galinha) 

Vereador 
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