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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.1273 / 2021.

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 a
implantação de um mutirão de fiscalização, com uma equipe de fiscalização,
para inspecionar os transportes clandestinos que estão fazendo rotas de forma
irregular em Paulo Afonso.

Sala das Sessões, em 20 de setembro de 2021.

ATESTA,'O RECEBIMENTO PROT. N°
de 20 g-4
El,
EM
er.

ativa

JUSTIFICATIVA
Um dos grandes problemas no transporte público em Paulo Afonso são os
transportes clandestinos que estão rodando na cidade. Essa atividade
clandestina inviabiliza a atividade regular da empresa prestadora do serviço de
transporte municipal. Sendo assim é de extrema necessidade que seja
fiscalizado e se for o caso seja aplicada uma sanção para as atividades
irregulares.

Por que não usar o transporte clandestino?
Motorista sem experiência Veiculo sem Ser pego Passageiro
e sem identificação
manutenção na Rtftz virar vitima
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.1274 /2021.

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, e ao Ilmo.
Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo
solicitando a colocação de um braço e lâmpada no poste que está localizado na
travessa entre a rua Verdes Campos e Rua Santa Rita no bairro Tancredo Neves
01.

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA
O local está bastante escuro causando insegurança nos moradores da
localidade e nos que por ali transitam.

