CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. Mg3 12017.

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,
solicitando a pavimentação asfáltica e revitalização da prainha Ayrton
Senna, localizada no Bairro Centenário.
Justificativa: O referido local já acontece banhos e algumas atividades
físicas e culturais no Local, aonde famílias e visitantes circunvizinhos vêm
frequentando, aumentando cada vez mais a movimentação dos pequenos
comerciantes, que tanto sofre por falta de apoio naquele local, No ensejo
estará atendendo as antigas reinvindicações da população deste bairro.

Sala das Sessies, em 14 de setembro de 2017
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

Jii02. /2017.

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,
solicitando a pavimentação asfáltica e revitalização da Prainha do
Candeeiro, localizada no complexo Bairro Tancredo Neves.
Justificativa: O referido local já acontece banhos e algumas atividades
fisicas e culturais no Local, aonde famílias e visitantes circunvizinhos vêm
frequentando, aumentando cada vez mais a movimentação dos pequenos
comerciantes, que tanto sofre por falta de apoio naquele local, No ensejo
estará atendendo as antigas reinvindicações da população deste bairro.

Sala das Sessies, em 14 de setembro de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.,nn /2017.
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,
solicitando a Reforma do Balneário Prainha de Paulo Afonso
( Píer, Parque Infantil, Urbanização, Construção de Novos Quiosques,
Banheiros Público, Quadras de Esportes Cobertas, Iluminação Cênica
no Monumento de Inauguração, Pavimentação, Rede de Saneamento
Básico com Estação de Tratamento, Modulo Policial, Iluminação toda
em LED ).
Justificativa: O referido local acontece banhos e competições de futebol,
voleibol e a pratica de esporte também como natação, pois a nossa cidade
tem belezas naturais que por sua vez atrai gente de todos os lugares,
fortalecendo ainda mais nosso turismo, gerando renda direta e indireta para
nossa cidade, além de estarem ajudando comerciantes que sobrevivem a
anos da renda deste local, além de tudo nossa cidade existe a mais de 28
anos o evento que anualmente atrai milhares de pessoas para visitar o nosso
balneário, a Copa de Vela evento este de grande porte e de atração turística
, que na água o espetáculo das velas, jets Sky, canoas de tolda e paraglider
e na areia acontece bandas com trio elétrico, atraindo ainda mais pessoas de
toda região, no ensejo estará atendendo as antigas reinvindicações da
população desta cidade.

OBS: O turismo é uma indústria de entretenimento, e incrementará o
comércio local, ampliará a rede hoteleira, desenvolverá nossa
identidade de artesanato, sedimentará nossa gastronomia resultando
na qualificação da mão de obra local para toda sua cadeira produtiva.
Sala das Se Cies, 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°. GO /2017

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenerio, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao amo, Sr
Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando que as obras de
pavimentaçâo asfaltica da cidade sejam executadas de segunda a sexta-feira, das 20
as 04hs e nos finais de semana fica a critério do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2017

"st,_

t
r

,Nikt

dor. .

e

APROVADO (A) ti; SESSÃO No
89 -S-i‘
Uf.a221-11-pnR4,..,
vOTOs

ATESTO p,RECEBIME TO ENTE N°
EM,
0E20

Obar O'

L'è•
Secreta

t

MESA DA C.M./PA 5-

1

'RES. OEN ir

9 /±±-_

