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APROVADO (A) NA SESSÃO No 

L .. 

DE 	_06 OXPORuNI -ANIME  
VOTOS CONTRA 
MESA DA C.M /PA 

diaba, 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 5.9q/ 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 
colocar câmara de segurança e monitora no redondel por traz do 
PCTRAN, Local onde os moradores circunvizinhos fazem seus 
exercício físico durante a manhã e anoite. 

Justificativa: pois os moradores estão preocupados uma vez que durante 
anoite alguns usuários de entorpecentes encontram se frequentando aquela 
área para usar drogas. 

Sala das 1asões,  em 25 de junho 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°. UO /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 
que durante o período de jogos da copa da seleção Brasileira, seja 
disponibilizado transporte gratuito em alguns pontos do nosso Bairro 
Tancredo Neves, pois ali existe pessoas que querem e tem interesse em 
participar e torce pelo nosso Brasil durante os jogos da Seleção 
Brasileira. 

Justificativa: pois os moradores estão cobrando, uma vez que ficaram 
sem espaço com um telão pra torcer pela seleção Brasileira durante os 
jogos que veem ocorrendo, sendo que muitos dos moradores não têm 
condições alguma de pegar um transporte Coletivo, Moto Taxi, Van ou ate 
mesmo um taxi, para se deslocarem de sua residência ate o Ginásio de 
Esporte Luiz Eduardo Magalhães. 

Sala das S ões, em 25 de junho de 2018. 
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