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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 5:9912017 

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 a construção 

de um palco fixo, anexo a quadra de esportes do Povoado Sitio do Lúcio , para 

garantir que o referido espaço de prática esportiva possa também vir a ser 

utilizado para atividades culturais e lúdicas , cujo uso dar-se-á pelos diversos 

segmentos sociais que formam aquela comunidade. 

Sala das Sessões, em 06. de Abril 	de 2017 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 59g/  2017 

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 a construção 

de um palco fixo, anexo a quadra de esportes do Povoado Serrote 	, para 

garantir que o referido espaço de prática esportiva possa também vir a ser 

utilizado para atividades culturais e lúdicas , cujo uso dar-se-á pelos diversos 

segmentos sociais que formam aquela comunidade. 

Sala das Sessões, em 06. de Abril 	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°. ¶95/2017 

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 

Esmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus , solicitando a construção 

de um palco fixo, anexo a quadra de esportes do Povoado Alagadiço 	, para 

garantir que o referido espaço de prática esportiva possa também vir a ser 

utilizado para atividades culturais e lúdicas , cujo uso dar-se-á pelos diversos 

segmentos sociais que formam aquela comunidade. 

Sala das Sessões, em 06. de Abril 	de 2017 
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