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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1053 / 2022. 

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, 

juntamente com o Secretário de Infraestrutura, MD. Francisco Alves, 

solicitar a implantação de uma parada de Ónibus, 10 metros após o 

terreno da UNIVASF localizado na Rua da Liberdade, Bairro Centenário. 

Considerando que este pedido é uma reivindicação dos moradores 

das ruas circunvizinhas que nó ponto citado esperam o transporte 'coletivo 

todos os dias. Considerando também que no determinado local não tem nem 

um suporte usual que um ponto de ônibus deveria ter. 

Considere-se que o requerimento é proveniente de pedidos dos 

moradores da localidade acima citada. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2022 
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CÁMAFtA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pio Afonso 

REQUERIMENTO N°.1054 / 2022. 

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, 

juntamente com o Secretário de Infraestrutura, MD. Francisco Alves, 

solicitando o recapeamento asfáltico da Rua São Vicente, Jardim Bahia, 

Paulo Afonso-BA. 

Considerando que o pedido leva em conta a existência de buracos no 

asfalto, necessitando a sua restauração. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2022 
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