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ade 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	I 2019. 

O Vereador que apresente subscreve depois de 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, solicita 
linha de 'ônibus da empresa Atlântico no Condomínio Manoel Joselino 
Teixeira (600 casas). 

Justificativa: Para uma melhor mobilidade principalmente das pessoas que 
precisam deste transporte para ir e vir em sua jornada de trabalho, dos 
estudantes e da população em geral, como forma alternativa e econômica, 
para os moradores deste condomínio. 

O condomínio encontrasse em faze de conclusão, mais de 600 famílias 
serão contempladas com residência própria. 

Sala das Sessões, em li de setembro de 2019. 
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Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2019. 
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Vereador 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da amara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  2JP-1   /2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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, solicita 
parada de embarque e desembarque (ponto de ônibus) no Condomínio 
Manoel Josefino Teixeira (600 casas). 

JUSTIFICATIVA: Ê de suma importância a realização desses 
investimentos que venham a propiciar melhoria das condições de vida da 
população local, trazendo mais qualidade de vida para a população que 
depende do transporte público. 
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1.) 	PRO7E*102, 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  1115"/  2019. 

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem 
na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Exma. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicita a 
revitalização da pracinha da rua Independência localizada próximo a 
Escola Municipal Manoel De Almeida ICasprzykowsky, no Bairro 
Tancredo Neves Il. 

Justificativa: A praça encontrasse com problernas na estrutura e 
deficiência na iluminação, privando os moradores de usufruírem do local 

Sala das Sessões, em II de setembro de 2019. 
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