CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. RLÍ5-/ 2018

O Vereador que o presente subsceve depois de ouvido o Plenário vem
na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municpal, Luiz Barbosa de Deus, solicita a
extensão elétrica na rua Santa Terezinha e travessa, no trecho mercado
Santa Terezinha ao canal emissário no B.T.N III, nas proximidades do
CEASA.
Justificativa: Os moradores estão reivindicando esta extensão da rede
elétrica, pois o lugar esta escura e com riscos aos que transitam por ali, sem
contar o risco que e para os comerciantes que encontra se com seu
estabelecimento fechado durante a noite.

Sala das Se á ões, em 17 de maio de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 4.411 / 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, solicita a
pavimentação Asfáltica na Avenida Velho Chico, Localizada no Bairro
Prainha.

Justificativa: A comunidade local sonha com a pavimentação asfáltica,
naquela comunidade onde melhora o transito e também beneficia o
paisagismo, ajudando o comerciante local, que tanto sofre com as
ondulações, causada pelos paralelepípedos.

Sala das Sessões, em 29 de maio de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. -395/ 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, solicita a
implantação de refletores de baixo da Ponte do PC-TRAN de forma fixa,
luminosidade para paisagismo local e que abrilhantara mais a nossa cidade.

Justificativa: Com a colocação de estes refletores melhorarem o
paisagismo, como também evitara, acumula de jovens e adolescentes
naquele local para o uso de drogas e entorpecentes, que por ali costumam
frequentarem por causa da escuridão.

Sala das Sessões, em 29 de maio de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.1-9-A/ 2018

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem
na forma regimental requerer a Voss.a Excelência que se digne remeter o
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicita o
aumento da grade de proteção da Poste do PC-TRAN, com uma proteção
de no mínimo 1,70 m , com isso atendera a necessidade da comunidade
Pauloafonsina que tanto transita de pé ou de bicicleta por ali.
Justificativa: na passagem sobre E ponte, evitara acidentes como
escorregões, evitando na ultrapassagem de pedestre ou ciclista que por lá
transitam no seu dia a dia.

Sala das Sessões, em 29 de maio de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°. 444- /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, solicita a
limpeza de frente a igreja católica são Vicente de Paulo, nas proximidades
da Avenida Eraldo Rocha, Localizada no Bairro Prainha, no ensejo
pedimos que seja colocada placa que oriente a comunidade conscientizando
a não jogarem lixo naquele local.

Justificativa: Encontra se com bastante lixo domiciliar, além de ratos e
muitos insetos circulando por lá, animais como cachorro e o odor que
apresenta no acumulo de lixo, que se encontra.

Sala das Sessões, em 29 de maio de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 4 4 % /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, solicita a
pavimentação Asfáltica na rua beira rio, Localizada no Bairro Prainha.
Justificativa: E uma rua com bastante acesso e que encontra se com
dificuldades para transitar por ali, e a rua que encontra se o posto médico
que atende a comunidade e por este motivo a um grande fluxo de
movimento pra atendimento medico, como consultas de clinico geral e
odontologia, além de distribuição de exames e medicamentos.

Sala das Sessões, em 29 de maio de 2018.
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