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CÂMARA MUN IC1PAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°. 914/ 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 do 
meio ambiente, solicitar que seja elaborado um projeto em que sejam instalados 
quiosques que se adeguem a arquitetura da igreja católica, na rua Avenida Aeroporto, 
Jardim Bahia próximo ao aeroporto, pois no local encontram-se muitos vendedores de 
alimentos e lanches e que muitos já tem mais de 5 (cinco) anos no local. E que este projeto 
seja extensivo à todas as igrejas as quais tenham pessoas a muito tempo comercializando 
alimentos e cuidando e preservando o local da igreja. Certo da compreensão a população 
agradece antecipadamente, com isso daremos dignidade humana a população. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2020. 

Lourival Moreira dos Santos 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

REQUERIMENTO N°.  917  / 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 Exmo.  Senhor prefeito Luiz Barbosa de Deus, e ao 

comczáente, sciicitar qu ceja feto a diligência a fim de qui seja verificado um 
cu'21,:srrâneo no antlgo supermarcadó Flámos, situado na rua da Prcvedência, Ba!rro 
Perpétuo Socorro, onde está com vazamento e concentração de água parada, um 
criadouro de mosquito da dengue um perigo para as estruturas das residências e 
prédios próximos, pois a água está infiltrando no subsolo destas construções. Desta 
forma concedendo assim um pouco de dignidade humana aos cidadãos pauloafonsinos 
desta localidade. 

Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2020. 
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