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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 596  / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na 
ata de seus trabalhos, requerimento ao senhor prefeito Luiz Barbosa de 
Deus, e ao setor competente, a fim de que seja tomada providência em 
razão passar a máquina tapando buracos no caminho da estrada do 
povoado Tigre, como também da estrada até a caiçara 1, o sofrimento 
destes moradores é desumano, certo da compreensão a população 
agradece. 

Sala das Sessões, em 18 de abril de 2020 

Lounva oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°.  597  / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na 
ata de seus trabalhos, requerimento ao senhor prefeito Luiz Barbosa de 
Deus, e ao setor competente, a fim de que seja tomada providência em 
razão da colocação de um braço com luz no poste n° S000794, que fica na 
esquina da rua Brasilia com a rua da Fraternidade, nas proximidades do 
antiga curral, certo da compreensão a população agradece. 

Sala das Sessões, em 18 de abril de 2020 

LouriQT oreira dos Santos 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 598 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo, 
interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na 
ata de seus trabalhos, requerimento ao senhor prefeito Luiz Barbosa de 
Deus, e ao setor competente, a fim de que seja tomada providência em 
razão da colocação de mais um duto para evasão das águas das chuvas, 
evitando assim as inundações constantes quando chove, rua Perimetral 1, 
bairro Perpetuo Socorro, certo da compreensão a população agradece. 

Sala das Sessões, em 18 de abril de 2020 

Louri'r toreira dos Santos 
- Vereador - 
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