CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bailia —
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO NP.. °651201&

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 a
construção de lavanderias comunitárias, completas (compostas por:
pátio amplo com varais, tanques para lavagem manual, 'máquinas de
lavar profissionais, pranchas de passar, ferros de engomar e- materiais
de limpeza) nos Condomínios Dom Mario Zaneta e Celidone de Deus,
localizados no Bairro Tancredo Neves III, Condomínio Tancredo
Neves, no- Bairro Tancredo Neves F.e bairros: PA IV, Rodoviário,
Marina França, Benou e Rezende, Bairro Tancredo Neves j. e H, nas
proximidades do cano, Bairro Tancredo Neves III, próximo á Unidade
Básica de Saúde da Rua São João e no Bairro Três Lagoas. •

Justificativa: As lavanderias comunitárias são importantes
instrumentos públicos de inclusão social e produtiva para as Mulheres
de baixa renda. São diversos exemplos espalhados pelo Brasil, de
lavanderias comunitárias que transformaram a vida de mulheres e
comunidades carentes, gerando renda para as famílias e
proporcionando melhorias na condição social e qualidade de vida.

Sala das : i sões, em 13 dé setembro de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL PE PAULO AFONSO
- Estado da Balida —
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade
Ex.mo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. °.‘ 4 0 / 2018.

O Vereador que o presente subscreve depois de ouVido o Plenário vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência qu'e se digne remeter o
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus; solicita a
contratação de um micro ônibus, no intuito de substitUir a Van que
atualmente faz o transporte dos pacientes hospedados na pousada em
Salvador para os hospitais da capital:

Justificativa: Devido à quantidade de munícipes que dependem deste
serviço, faz-se necessário a disponibilidade de um veiculo que
comporte mais pessoas. A contratação de um micro ônibus atenderá de
forma satisfatória os pacientes que precisam de tratamento nos
hospitais da capital, proporcionando maior confbrto aos passageiros e
menor tempo de espera entre os deslocamentos..

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2018;
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bailia —
Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade
Ex.mo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 9 4 I / 2018.

O Vereador que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vêm na
forma regãental requerer a Vossa Excelência que se' digne remeter o
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz Barbosa de Deus, solicita a
implantação de um ponto ônibus coberto, nas imediações da BA 210
com a Rua Bononne no Bairro Tancredo Neves III, próximo a Loja Aço
Paulo Afonso.

Justificativa: A implantação de um ponto de ônibus coberto atenderá
as necessidades dos usuários do 'transporte publiCo que transitam por
aquela região, principalmente os alunos e professores da Escola
Municipal Manoel Nasci:mento Neto. Devido ao clima de nosso
município, proporcionar sombra nos pontos de parada de ônibus, trará
mais conforto aos seus usuários.

Sala das S sões, em 14 de setembro de 2018.
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