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

REQUERIMENTO N°.

933

/2021.

A Vereadora 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
reativação da guarita do Hospital Nair Alves de Souza-NAIR.
Justificativa
Essa solicitação é dos munícipes que precisam ir ao hospital NAIR, e se
sente inseguros ao deixarem seus carros no estacionamento do hospital, onde
já aconteceram vários roubos.

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2021.
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iC CEMENTO PROT. N°

9

a Araújo Chaves
er-- •ora—

i APROVADO (A) NA SESSÃO N0 20
. a-}I•
1. I.E.ilk/ 052,POR
1
VOTOS CONTRA
----

1 MESA DA C.M.IPA.

3j_ r 057 2.?

CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°.

934 / 2021.

A Vereadora 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
equipamentos de proteção individual para os servidores que trabalham na
coleta de lixo e com o caminhão de coleta.
Justificativa
Este pedido se faz necessário pois o exercício do cargo de coletor traz
um alto risco de comprometimento da integridade física dos servidores, sendo
necessário e obrigatório o fornecimento de equipamentos de proteção
individual para prevenção e proteção contra doenças e cortes que podem ser
causados no exercício da função.

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2021.
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