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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU • AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Gilmário Marinho 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1227/ 2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário, vem respeitosamente perante a 

Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa, requerer que se 

digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, 

juntamente com o secretário de Infraestrutura, Senhor Francisco Alves de Araújo, 

SOLICITANDO A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES COM 

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO EM LED, 

ARQUIBANCADA E COBERTURA NO POVOADO ARRASTA-PÉ Reiteração 

do requerimento N°869/2021.  

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1238  / 2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente perante 
a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa, requerer que se 
digne remeter o presente ao Exmo. Sr Prefeito Municipal — Luiz Barbc-,ia de Deus, 
juntamente com o Secretário de Administração Cleston Andrade Cavalcante 
Solicitando,  A IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE ÔNIBUS TIPO CIRCULAR ATENDENDO  
AS COMUNIDADES DO CENTRO, JARDIM BANIA, DERNIVAL OLIVEIRA,  
BALANÇA, BARROCA E AMANDA MORAES.  Pelas razões e justificativas expostas a 

seguir. 

JUSTIFICATIVA: 
De acordo com a sociedade em geral do nosso município, e após tomar conhecimento 

acerca da ausência de uma linha de ônibus que atenda as localidades apontadas na 

ementa do presente requerimento. Solicitamos do poder público municipal, que envide 

os esforços que se fizerem necessário no sentido de implantar em nossa cidade uma 

linha de ônibus do tipo circular no sentido de atender as localidades que ainda não 

dispõe da circulação dos ônibus urbanos. 

Outrossim, sugere-se que a referida linha circular faça o trajeto iniciando no terminal de 

ônibus do centro da cidade, percorrendo a rota convencional, entrando no Bairro Jardim 

Bahia, saindo no posto médico, subindo para atender os Bairros Siriema I, II e III, 

entrando na balança, sentido Rua José Reinaldo de Souza na Barroca, seguindo pelo 

Condomínio Amanda Moraes, seguindo pelo posto médico do Bairro Oliveira Brito, 

sentido Av. Beira Rio, retomando ao centro da cidade. 

Sugere-se ainda, uma outra linha, saindo do terminal de ônibus do centro da cidade, 

percorrendo a rota convencional, seguindo direto pela Avenida Beira Rio, entrando pelo 

Amanda Moraes, seguindo pela Rua José Reinaldo de Souza, seguindo para atender 

os residentes do Bairro Balança, retornando ao centro atendendo o Bairro Siriema I, II 



e III, entrando no Bairro Clériston Andrade, retornando ao terminal de ônib,..0 urbano da 

cidade. 

Por tudo o quanto exposto, espera-se que as autoridades citadas na exordial, acolha o 
presente requerimento, no sentido de que a sociedade que reside nos Bairros em 
apreço, possam desfrutar de uma quantidade maior de linhas de ônibus urbanos 
levando dessa forma mais qualidade de vida a todos os Paulo Afonsinos. 

Sala das Sessões, em de Novembro de 2022. 

ma 	s Silva 
( Gilm o Marinho) 
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