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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  --Y66  12018 

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 autorização para que os 

donos de box no CEASA possam fazer uma melhoria nos mesmos através de uma 

porta lateral para melhor funcionamento tanto para eles como seus clientes. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 2018. 

t"Olf? 
Moreira dos Santos 
Vereador 

Lourival Moreira dos Santos 
- Vereador - 



j2,20,  
Luntu'rnedocio 

_ 

./:  ..\.0? ,(   i  erS IS 

E".I  <R4, t.i4  12 
à 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/2018 

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 pintura de quebra-molas 

padronizando altura, comprimento, sinalização e que sejam feitos parâmetros assim 

evitando vários em uma mesma rua causando muitos transtornos aos condutores de 

veludos 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 2018. 

Loudval Moreira dos Santos 
Vereador 

Lourival Moreira dos Santos 
-Vereador - 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/ 2018 

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 confecção de aparelhos de 

execução de exercícios nas academias de saúde com excedente de peso para que 

todos possam usar, pois as atuais não suportam pessoas acima do peso. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 2018. 
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LoU va 	reira dos Santos 
Vereador 

Lourival Moreira dos Santos 
- Vereador - 
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