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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 	/2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após 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 instalação de um relógio público no pátio do CEASA, BTN 

III, haja vista ser urna necessidade comunitária e bastante funcional para 

com os feirantes, comerciante e todos que passam pelo CEASA 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 	/2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após 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 instalação de dois poste de iluminação na Rua Curitiba 

(esquina com a Rua Estados unidos e esquina com a rua Teresina) no 

Bairro dos Rodoviários, haja vista a falta de iluminação neste trecho, bem 

com a tentativa de condicionar uma maior segurança para o moradores 

desta comunidade. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. e69/2017.  

O Vereador que o presente subscreve, após 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 instalação de lixeiras publicas na Rua São Mateus, BTN III, 

em toda a sua extensão, haja vista uma maior demanda de lixeiros nesta 

rua e não somente na academia de saúde. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 868 /2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após 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 instalação de grades de segurança no canal emissário do 

bairro dos Rodoviários, mais especificamente em sua duas coberturas 

na Rua Espirito Santos e Rua Manaus, desta maneira garantindo uma 

maior segurança ao moradores, e em especial na rua espirito santos onde 

há uma passagem constante de alunos devido a proximidade da escola e a 

creche a este canal com sua laterais sem qualquer amparo de segurança. 

Vale Lembrar que por meio do Requerimento 796 aprovado nesta casa, 

foi solicitado a cobertura por completa desse mesmo canal emissário. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. £969-/ 2017. 

O Vereador que o presente subscreve, após 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 em paralelepípedos e instalações 

apropriadas para o trecho do cano d'água no BNT, o qual abastece os 

carros pipas, haja vista a necessidade de organizar uma melhor instalação 

minorando assim o desperdício de água neste frecho. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2017. 
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