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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  218  / 2021 

Considerando que toda sociedade se beneficia direta ou indiretamente 
dos serviços de transportes públicos coletivo. 

Considerando que estes meios de locomoção são essenciais para a vida 
cotidiana e financeira da população. 

Considerando que os trabalhadores dos Bairros não têm condições de 
se deslocar com rapidez e conforto até ao seu destino seja para trabalho, estudos e 
outras atividades do cotidiano. 

Considerando que a Distância dos Bairros até o centro do município e a 
travessia dos transeuntes se torna perigosa até a ilha. 

O Vereador que o presente subscreve após ouvido o plenário e 
dispensadas as demais formalidades Regimentais INDICA a Empresa de Transporte 
Coletivo Urbano de Paulo Afonso "Atlântico" implantação de linha de transporte 
coletivo nas comunidades dos Bairros Jardim Aeroporto e Bairro Boa Esperança, 
pois os moradores dos bairros supracitados não contam com transporte coletivo, o que 
irá contribuir para a solução dos problemas da população citadas. 

Sala das Sessões 13 de setembro de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N° 225  /2021 

O Vereador que o Presente Subscreve, Após Ouvido o Plenário e Dispensados as 

Demais Formalidades Regimentais, indica ao Administrador do BTN , Sr. Luiz 

Humberto Barreto Faria a revisão da iluminação de todo o bairro BTN I. A requerida 

solicitação trará mais segurança para todos daquela localidade. 

Na oportunidade renovamos nossos votos de estima e consideração. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021 

Atenciosamente 

Albério Faustino Farias 
-Vereador - 
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