
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°. G LIG / 2018. 

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 volta das quadrilhas Juninas, que abrilhantam a alegria e 
recupera a cultura Nordestina. 

Justificativa: As Quadrilhas Juninas fazem parte da nossa cultura, pois 
elas são populares tanto nas cidades do interior quanto nas grandes capitais. 
Porém, em cada região ela assumiu aspectos específicos da cultura popular 
típica da cidade ou estado. A beleza desta dança está justamente nestes 
aspectos populares e culturais múltiplos e diversos, que enchem a dança de 
cores, músicas e ricos elementos culturais, além de atrair publico para os 
festejos juninos que são marcados durante o período de junho, onde traz 
recursos para a nossa cidade, ajudando ambulantes e barraqueiros que 
sobrevivem deste meio. 

ATESMOUCE2 
Edidai_o 4TOPROTN' 

Sala das si ssões, em 13 abril de 2018. 
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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°. 69 I  i 2018. 

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 Urbanização da Avenida BA 210 Trecho de delegacia da 
Policia Civil ao CSU- Centro Social Urbano do Bairro Tancredo Neves II, 
tendo em vista que e muito importante pra o paisagismo local. 

Sala das Sessões, em 19 de Abril de 2018. 
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