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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

REQUERIMENTO No, 1456 / 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 feito o 

recapeamento da rua SANTOS DUMONT, pois muitos buracos dificultam a 

tráfego. 

Sala das Sessões em 07 de novembro de 2019. 

Loun 	reira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

REQUERIMENTO N°. 1459 / 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 sejam feito coberturas 

de todas as academias da saúde, e as que forem feitas de agora em diante. 

Justificativa: 

Devido ao grande fluxo de pessoas que utilizam os aparelhos para efetuar 

exercícios físicos, há necessidade de cobrir os locais de academias para que protejam 

do calor solar em que acomete o sertão nordestino. 

Sala das Sessões em 02 de novembro de 2019. 

/At 
/4-11:" reira dos Santas Lour 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1471 / 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 

iluminação pública, começando da rua Barão de Mauá com a rua Nova, 

seguindo o trecho da rua Adauto Pereira até o cruzamento da rua Padre 

Lourenço ao lado do posto médico, BTN II,pois a população estar insegura com 

tanta violência. 

Sala das Sessões, em 06 de novembro de 2019. 

-Vereador - 
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