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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1200 / 2021. 

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 uma Limpeza Geral: Varrição, Capinação, retirada de entulhos e utilização de 

máquinas pesadas, no Bairro: Santa Inês/BTN, no município de Paulo Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA 

Tem por objetivo manter os ambientes permanentemente limpos e saudáveis, voltados a proporcionando ao 

público interno e externo condições mínimas de higiene e conforto, além da manutenção e conservação dos 

bens públicos, em caráter permanente. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 01 de Setembro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFÓN 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1 2D3 / 2021. 

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 uma Limpeza Geral: Varrição, Capinação, retirada de entulhos e utilização de 

máquinas pesadas, no Bairro: Prainha do Candeeiro / BTN, no município de Paulo Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA 

Tem por objetivo manter os ambientes permanentemente limpos e saudáveis, voltados a 

proporcionando ao público interno e externo condições mínimas de higiene e conforto, além da manutenção 

e conservação dos bens públicos, em caráter permanente. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 02 de Setembro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO- 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1216  / 2021. 

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 uma Limpeza Geral: Varrição e capinação, no Residencial Manoel Josefino I e II-

Vila Matias/ BTN, no município de Paulo Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA 

Tem por objetivo manter os ambientes permanentemente limpos e saudáveis, voltados a 

proporcionando ao público interno e externo condições mínimas de higiene e conforto, além da manutenção 

e conservação dos bens públicos, em caráter permanente. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões. em 02 de Setembro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1217 /2021. 

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 uma Limpeza Geral: Varrição, Capinação, retirada de entulhos e utilização de 

máquinas pesadas, no Bairro: Benone-Rezende / BTN, no município de Paulo Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA 

Tem por objetivo manter os ambientes permanentemente limpos e saudáveis, voltados a 

proporcionando ao público Interno e externo condições mínimas de higiene e conforto, além da manutenção 

e conservação dos bens públicos, em caráter permanente. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala daN SaNataas. em 02 da Satumbro do 2021. 
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