CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

REQUERIMENTO N°...t '24 -1/ 2017.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e
dispensadas as demais formalidades requer solicitando a presença ao Exma.
Sr. Hebert Medeiros Gomes — Gerente Geral do Banco do Nordeste —
Agência Paulo Afonso - Bailia, na sessão ordinária do dia 16/10/2017 fazer
uma explanação de novas linhas de acessibilidade ao credito na expansão do
desenvolvimento econômico, social e político das Empresas, trazendo novas
formas de desenvolvimento de Paulo Afonso.
Considerando que o Banco do Nordeste vem inovando no sentido
de financiamento de energia solar e outros financiamentos.

Sala das Sessões em 28 de setembro de 2017.

- Vereador -
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO NO3

c2A 0/ 2017.

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.
Luiz Barbosa de Deus Prefeito Municipal, solicitando a Implantação do Pop
Shopping no BTN, levando em consideração a sua viabilidade estrutural para ser
construido na área da CEASA localizada, no Bairro BTN III.
Considere-se também que este pedido é proveniente de pedidos dos moradores
residente no complexo do BTN, com quase 55.000 (cinquenta e cinco mil) habitantes,
integrado pelos seguintes bairros: BTN I, BTN II, BTN III, Santa Inês, Benone Rezende,
Três Lagoas, PAIV e Rodoviário.

Sala das Ses

de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO

N04923q/ 2017.

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 de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, juntamente com a
Secretária de Desenvolvimento Social, MD. Ana Clara Moreira da Silva, solicitando
que seja viabilizado um estudo no sentido de destacar uma unidade da Estação da
Juventude na Praça Céu no Bairro BTN
Considere-se também que este pedido é proveniente de pedidos dos moradores
residente no complexo do BTN, integrado pelos seguintes bairros: BTN I, BTN II, BTN
III, Santa Inês, Benone Rezende, Três Lagoas, PAIV e Rodoviário.
Pois a demanda de jovens é grande e o custo do deslocamento para o centro da
cidade de Paulo Afonso, com 10 quilômetros, vem causando grandes transtornos
financeiros à população.
O Programa Estação Juventude possui o objetivo de ampliar o acesso de jovens a
políticas, programas e ações que assegurem seus direitos de cidadania e fortaleçam a
sua capacidade de inclusão, participação social e emancipação, por meio do oferecimento
de tecnologia social inovadora. Em termos práticos, se concretiza na disponibilização de
um espaço de/para/com a juventude instalado em equipamento público de acesso livre,
onde os jovens encontrarão um ambiente acolhedor, informações sobre políticas públicas
e atividades que propiciem participação, sociabilidade, atividades culturais e troca de
informações, além de serviços e apoio para a estruturação/reestruturação de trajetórias
de inclusão, autonomia e emancipação.
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