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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exma. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.   (3.9   12019 2019 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forrna 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, solicitando a manutenção das 

Academias de Saúde e dos Parques Púbticos da Cidade, principalmente da Vila Nobre 

e da Praça do Antigo Coliseu, pois estão com os equipamentos e brinquedos na 

maioria danificados. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2019 

Lourival Moreira dos Santos 
- Vereador - 

J rmw.51/;w5E; Id` 	 
IDE  J141 ' 	-1W-9-Peki.12422àujogt- 

V0T05 mi4TV 	—  
MU. DA C.M./P.A 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.   _1320   /2019 

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 que seja feita a reparação 

para tapar os buracos que foram deixados no acostamento da BA-110 após a 

manutenção elétrica nos postes, no trecho da FIAT ate o BTN. 

Justificativa 

Grupos de ciclismo que utilizam este acostamento para praticar esporte, tendo muita 

dificuldade, devido a quantidade de buracos deixados no acostamento, após 

manutenção efetuada na rede elétrica dos postos neste trecho, a melhoria deste trecho 

daria melhor qualidade de vida para todos. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2019 

LqurivãTlÇlOreira dos Santos 
- Vereador - 

!ROA ORTADO (R&%&M Na 4  ti 
E)LIÀ   )0 	POR 

VOTOS MOA 
MESA DA C.M411.1,a022,0.-9_ 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.   1_32d   /2019 

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 uma pequena reforma na 

manutenção da quadra da FUNDAME, situada na Fazenda CHESF. 

Justificativa 

A entidade necessita de ajuda para tirar as crianças e jovens dos maus 

caminhos, prestando serviço de aconselhamento, melhorando assim a vida de 

muitos familiares. 

Sala das Sessões, em 01 d9setembro de 2019. 

Lour val Moreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Sabia - 

Exulo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/2019 

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 Exma. Sr. 

Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, solicitando que seja concretizado o 

projeto que já existe de urna praça que fica em frente à rua Caraibeiras e a rua 

Diamantina bairro Moxotó Bailia e que sejam atualizados com implaniação de 

quiosques. 

Justificativa 

O povo precisa de respeito, o projeto já existe, contudo não foi colocado em prática e a 

populaça° está a mercê do descaso vamos, dar um pouco de dignidade ã população 

coro a colocação de quiosques para gerar renda e para proteger os objetos da praça 

para uso de todos. 

Sala das Sessões, em 01 de setembro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Esmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.   1323   /2019 

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 Esmo. Sr. 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando a manutenção da Praça e do 

Parque Público da Avenida Getúlio Vargas, que ficam de frente a Loja 3 Américas, pois 

estão com os equipamentos e brinquedos na maioria danificados. 

Sala das Sessões, em 01 de outubro de 2019 

Lo 	l Moreira dos Santos 
-Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.   1337-  2019 

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 Implantação de redutores 

de velocidades, com urgência, na rua da SUBESTAÇÃO, NA VILA NIOXOTO 

BAHIA. 

Justificativa 

Com a conclusão do calçamento na rua supra citada, condutores de veicules trafegam 

em afta velocidade, colocando a vida da sociedade em risco a todo momento, não 

esperem alguém morrer para tomarem providência. 

Sala das Sessões, em 03 de outubro de 2019. 

Loudval Moreira dos Santos 
- Vereador - 
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