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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Keko do Benone 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1 1 53/2022.  

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, requerendo a construção de uma praça com academia da saúde e uma obra de 
calçamento para atender o Povoado Izidio, Zona Rural do Município de Paulo Afonso-BA. 

JUSTIFICATIVA 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos moradores da localidade acima 
citada, tendo em vista que anseiam pela melhora da qualidade de vida através do lazer e esporte. 
Certo de contar com o apoio e pronto atendimento de Vossa Excelência, renovo os votos de estima e 
elevada consideração. 

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2022. 

elington da Silva 
Keko do Benone 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Estado da Bahia 
Gabinete do Vereador Keko do Benone 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No 1156 / 2022. 

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, s.-)licitando a 

reforma da Escola Municipal Gilberto de Barros Pedrosa localizada na Vila 

Matias. 

JUSTIFICATIVA 

A reforma se faz necessária para trazer mais conforto aos alunos, docentes e 

demais colaboradores. Bem como, tornar o ambiente escolar mais humano e 

acolhedor. Por fim, buscar incentivar os alunos a cuidar do ambiente escolar, 

protegendo o patrimônio público e incentivando a educação. 

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

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2022. 
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