CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
ESTADO DA BANIA

REQUERIMENTO N

4 k

d /2018

O vereador que os presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma
regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido
ao Prefeito Municipal, 'solicitando, providenciar através do órgão
competente, a sinalização e pintura dos quebra molas das ruas do centro
da cidade.
Um grande número de ruas localizadas no centro da cidade encontra-se
sem referida sinalização e pintura, acarretando riscos de acidentes a
pedestres e motoristas.
Esta medida, portanto, visa garantir segurança no trânsito do centro de
Paulo Afonso.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
GABINETE DO VER.LOURIVAL M. DOS SANTOS

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 4sc /2018

O Vereador que o presente subscreve, depois de ouvido o
Plenário, vem na forma regimental Requerer a V.Excia., que se digne remeter o
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus/solicitando
que seja construída uma 'creche" no Bairro Perpétuo , próximo a localidade ou na
localidade onde situa-se o "Curral " ; Considerando que aquela localidade possuí
aproximadamente 7.000 (sete Mil habitantes) e uma creche sem dúvidas irá trazer
benefício e muita presteza para a população que necessita deixar os seus filhos
para as suas labutas diárias das famílias moradoras daquele Bairro .
C/C — Secretário Municipal de Infra Estrutura

Sala das Sessões em 21 de fevereiro de 2018
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