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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 3  04 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, solicita a 
ornamentação junina nos Bairro Tancredo Neves I na entrada e na 
área do campo do flamengo, no Bairro Tancredo Neves II na Praça 
Padre Lourenço e na área do comercio na rua Afonso Raimundo 
Nascimento. 

Justificativa: Estamos em festejos juninos, abrilhantara e animara a 
comunidade de nosso bairro e entusiasmando o comercio local. Resgatando 
a cultura Nordestina. 

Sala das essões, em 14 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°. 805 / 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 o 
estacionamento na área interna do CEASA, para os ônibus da zona rural. 

Justificativa: Os ônibus ocupa todo espaço do estacionamento externo do 
CEASA, com isso ocasiona todo transtorno a população pauloafonsino 
impedindo que os mesmos estacionem seus canos, colocando também 
sinalizações de conscientização para os que ali trafegam com carros de 
grandes portes. 

Sala das , essões, em 14 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°. 20G / 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 
revitalização e urbanização do passeio do lado externo do Estádio de 
Esporte Álvaro de Carvalho, mais conhecido como Ruberleno. 

Justificativa: A área externa do mesmo encontra se danificada, podendo 
causar acidentes aos nossos desportistas e a nossa comunidade que por ali 
transitam e visitam. 

Sala das essões, em 14 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°. S€04- / 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, urbanização e implantação de calçadas para o pedestre, na 
rua dos Encantos com a rua da Gangorra, ao lado do Cãnion. 

Justificativa: Pois a mesma encontra se sem nenhuma passarela 
(calçada), para trafego dos pedestres que por ali transitam, 
melhorando também o paisagismo local, onde turistas e moradores 
passam por ali frequentemente, tendo em vista que a mesma da acesso 
a hidroelétrica PA4. 

Sala das SI sões, em 14 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°. g oa / 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 
Urbanização da Praça com Quiosque, Iluminação de LED e Lixeiras 
seletivas, localizada na rua Chico Mendes entre SESC LER e a BA 210 
no Bairro Tancredo Neves II. 

Justificativa: Não há dúvida que espaços públicos como praças e os 
parques podem contribuir com a redução dos níveis de violência, pois se 
constituem em alternativas da população para satisfação de desejos e 
necessidades de se relacionarem, vencendo o medo, a ociosidade e 
segregação socioespacial ( refere-se à periferização ou marginalização de 
determinadas pessoas ou grupos .... ). 

Sala das Sessões, em 15 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°. g531 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, venho 
através desse, solicitar a Regularização Fundiária da População de 
Baixa Renda, seguindo Plano Diretor ide Desenvolvimento Urbano 
Ambiental de Paulo Afonso. Atendendo as normas vigentes. 

Justificativa: E .de conhecimento publico que a população de baixa renda 
de nossa cidade, ocupa espaços residências muitas vezes com área inferior 
à determinada pelo atual Plano Diretor; fazendo-se necessário a 
regularização dessas residências, que muitas vezes estão fora do cadastro 
de IPTU; será de grande valia para o município e para esta parte tão carente 
de nossa população proporcionando autonomia e bem estar. 

Sala das essões, em 25 de junho de 2018. 

_ 

as4n,  - - 	ade - -~elaink  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000001

