
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 400 /2020. 

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 que o 

requerimento de n° 144/19 que foi pedido e não atendido até o momento, 

solicitando a Regularização dos Imóveis no Bairro Jardim Aeroporto, de forma a 

possibilitar a emissão de escritura pública. 

- JUSTIFICATIVA — No Bairro supracitado existem Famílias que 

ocupam o espaço há muitos anos e a melhor de adequação é a 

transferência da área ocupada para os moradores, com toda sua 

documentação legalizada. 

Dessa forma, o detentor terá a tranquilidade de ver seu imóvel 

regularizado, podendo, inclusive, dispor dele de forma que entender 

melhor, pois na situação que se apresenta hoje, há desvalorização para 

sua comercialização ou até mesmo impossibilidade de fazê-lo dada a 

situação irregular se apresenta. 
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Sala das Sessões, em 20 de fevereiro de 2020 ------------------------------ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 409 / 2020. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs 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 

Construção de uma Creche no Povoado São José. 

- JUSTIFICATIVA — Tal ação se faz necessário para melhoria daquele 

Povoado. 

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2020. 
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