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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1220/ 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, depois de 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, juntamente ao limo. 
Sr. Administrador do Bairro Tancredo Neves — Luiz Humberte B. Farias 
solicitando, averiguação e medidas a respeito de animais de grande porte 
circulando em vias públicas, nas proximidades da CEASA, em plena BA. Esta 
situação vem causando preocupação com a população que transitam naquela 
localidade e também com os animais. 

Sala das Sessões, em 16 de novembro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

O local trata-se de uma via de grande trânsito de veículos e de pedestres. Os 
animais são vistos com mais frequência nas primeiras horas do dia em plena BA. 
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JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco,várias pessoas reclamaram da morosidade da reforma e os transtornos 
causados por falta de acesso aos banheiros do local supracitado. 
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MESA D 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No, 1230 / 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, juntamente 
ao limo. Sr. Administrador do Bairro Tancredo Neves- Luiz Humberto 
Barreto Faria, solicitando que sejam optimizados os meios necesários para a 
conclusão da reforma de um banheiro localizado no Centro de Abstecimento de 
Paulo Afonso-CEASA, localizado no Bairro Tancredo Neves III, bem como a 
disbonibilização ao acesso das pessoas que circulam no local. 

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 
2022. 

Valmir au o d Rocha 
- Vereador 
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