CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia-

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. c( C( /2017
O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na forma
regimental, requerer a vossa excelência, que se designe remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando A
CONSTRUÇÃO DE UM VELATORIO PÚBLICO NO COMPLEXO TANCREDO
NEVES.
Considerando que:
Que é de fundamental importância à implantação de um velatório público no
complexo Tancredo Neves, pois a comunidade necessita de um espaço neutro
e resguardado para que as famílias possam velar seus falecidos e possam ter
o mínimo de conforto para amenizar momentos de grande perca e tristeza de
forma humanizada e privativa.

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia-

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. ))9,8 /2017
O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na forma
regimental, requerer a vossa excelência, que se designe remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando A REFORMA
DA PRAÇA COM A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL, NA RUA
DA SERESTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS.

Considerando que:
A Praça em questão é uma das poucas opções de lazer no Bairro Santa Inês,
por isso é importante que se realize uma reforma para que as famílias da
localidade possam compartilhar momentos de lazer e socialização. A
implantação de um parque infantil proporcionará o desenvolvimento social,
psicomotor e pessoal das crianças.

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia-

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. j j (17/2017
O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na forma
regimental, requerer a vossa excelência, que se designe remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando A
IMPLANTAÇÃO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA NO COMPLEXO DE
BAIRROS TANCREDO NEVES.

Considerando que:
O Complexo de bairros Tancredo Neves abrange mais de 50 mil pessoas, e
dentre essa população há pessoas que precisam de sessões regulares de
fisioterapia para a reabilitação de membros esquecidos ou atrofiados. Por
grande parte dessas pessoas não possuir condições para se deslocarem até as
clinicas do centro da cidade, é necessária à implantação de uma clinica de
reabilitação para a melhoria e reabilitação de suas condições motoras.

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2017.
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