
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 870 / 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, que se destine ao setor competente, efetuado a 

correção e reparo do esgoto que está correndo a céu aberto após 

pavimentação, na Rua Blumenau numero 10 , Moxotó Bahia bairro oliveira 

brito, cep 48604510, certo da compreensão a população agradece. 

JUSTIFICATIVA 
A população local necessita de um pouco de dignidade da pessoa 
humana, saúde pública, direito primário ao ser humano, e não se pode 
permitir a proliferação de mosquitos na atual situação de pandemia. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2020 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 887 / 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 Ex. mo. Senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao 
setor competente, solicitar que seja feita a limpeza com capinação e dedetização, na 
sede da associação da do Povoado Malhada Grande, na qual encontra-se os policiais 
temporariamente, contudo estão aparecendo muitos insetos e cobras, certo de 
compreensão em atender e resolver a situação, agradeço antecipadamente, com isso 
daremos dignidade humana ao policial de serviço. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2020. 

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

REQUERIMENTO N°. 890 / 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 Ex. mo. Senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao 
setor competente, solicitar que seja feita a limpeza com capinação e dedetização, 
na sede da associação da do Povoado Malhada Grande, na qual encontra-se os 
policiais temporariamente, contudo a segurança dos policiais está prejudicada pois 
a iluminação é deficiente necessitando de manutenção na local de trabalho dos 
policiais e a colocação de lâmpadas na parte externa, certo de compreensão em 
atender e resolver a situação, agradeço antecipadamente, com isso daremos 
dignidade humana ao policial de serviço. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2020. 

Lourh 	Foreira dos Santos 
- Vereador - 
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