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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 927 / 2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente 
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa, 
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz 
Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura Senhor Francisco 
Alves de Araújo, Solicitando, A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO 
CLÉRISTON ANDRADE. Conforme justificativa exposta a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares, bem como através de visitação ao local, constatamos que o 

campo localizado no Bairro Clériston Andrade necessita de uma limpert satisfatória 

uma vez que a proliferação de matagal inviabiliza a realização do trairional baba 

realizado por desportistas daquela localidade. 

Salienta-se que a referida recuperação do campo aqui em apreço, é um pedido que 

advém das pessoas que se utilizam daquela área para a realização do baba e 

campeonatos de futebol local. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as demandas 

importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade local, at) passo em 

que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Munícipes. 

Sala das Sessões, e 03 de Agosto de 2022. 

má 	s Silva 
( Gilm o Marinho) 

- Vereador. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

REQUERIMENTO N°. 928 / 2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente 
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento intemo desta casa, 
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Murid'pal — Luiz 
Barbosa de Deus, juntamente com o secretário de Infraestrutura Senhor Francisco 
Alves de Araújo, Solicitando, A RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DE PATROLAMENTO 
DAS RUAS DO BAIRRO SANTA INÊS. Conforme justificativa exposta a seguir 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que residem no Bairro Santa Inês, e ainda, conforme visita 

realizada naquela localidade, constatamos que as ruas do referido Bairro, em especial 

as travessas, bem como, o campo de futebol, necessitam de recuperação por meio de 

patrolamento, haja vista a má condição em que se encontram por conta do tempo 

chuvoso que assola nossa cidade. 

Salienta-se que a referida recuperação de estradas e ruas é um pedido que advém 

das camadas populares que residem nos povoados da cidade e verificando as reais 

condições e necessidades clamamos ao Poder Executivo para o encaminhamento e 

execução do quanto solicitado. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as demandas 

importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade local, ao passo em 

que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Munícipes. 

Sala das Sessões, e 03 de Agosto de 2022. 

má 	s Silva 
( Gilm o Marinho) 

- Vereador - 
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