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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. g LeO/ 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 juntamente com o Secretário de Saúde, 

MD. Ivaldo Sales Júnior, solicitando a possibilidade de viabilizar uma Ambulância para 

o Povoado Nambebé. 

Considera-se que com a viabilização desta Ambulância para o Povoado 

Nambebé, também serão beneficiados os povoados circos vizinhos. 

Esta solicitação leva em vista que a única Ambulância existente próximo a está 

localidade, não dá suporte a todas as comunidades circos vizinhos. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 39/ 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 juntamente com o Secretário de Saúde, 

MD. lvaldo Sales Júnior, solicitando a possibilidade de viabilizar um médico pediatra 

para o PSF Varzea, para que o mesmo possa atender a população do Povoado 

Nambebé. 

Considera-se que com a viabilização deste profissional na área de pediatria 

ameniza o ensejo da população do Povoado em questão, uma vez que está 

viabilização também beneficiara os povoados circos vizinhos. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. }138 / 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 juntamente com o Secretario de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando a Implantação 

de uma Faixa de Pedestres em frente à Escola São Vicente de Paulo, localizada na 

Rua Santo Antônio, Bairro Centenário. 

Considerando que o pedido ora consignado visa evitar que ocorram acidentes 

pela falta de sinalização naquele local, tendo em vista o grande fluxo de Estudantes 

que por ali transitam. 

Considere-se também que é de nossa responsabilidade enquanto 

representantes legais da população visar o bem maior que é a vida. 

Sala das Sessões, em 24 de M o de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 234- / 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 o 

Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando 

o Rec,apeamento Asfálbco das seguintes artérias localizada no centro da cidade: 

1  Rua dos Navegantes; Rua Ribeirão; Rua Barão do Rio Branco; Rua 

Castro Alves; Rua do Sol; Rua Manieta Ferraz. 

1  Travessa Imperial. 

O pedido de Recapeamento se faz necessário em virtude da situação que a 

pavimentação nessas ruas se encontra, devido ao buraco aberto no asfalto, possuindo 

a via, inclusive, partes já sem qualquer material asfáltico onde já começa a aparecer a 

antiga pavimentação em paralelepípedo. 

Há de se levar em consideração, que as referidas vias servem de trânsito para 

diversos moradores da região, e na situação em que se encontram está dificultoso 

transitar de automóvel, e também a pé, pois a depressão atrapalha a passagem dos 

pedestres. 

Considere-se também que o recapeamento asfáltico promoverá aos moradores 
e usuários das vias, boas condições de transito e mobilidade ao local, beneficiando 
motoristas e pedestres. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. g .49/ 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 juntamente com o Secretário de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, MD. Wilson Pereira Filho, isolicitando a pintura de 
todos os reclútores de velocidade (quebra mola), que foram implantados ao longo da 

Rua da Esperança, localizada no Bairro Centenário. 

Considere-se que o pedido ora consignado visa evitar que ocorram acidentes, 

tendo em vista o grande fluxo de pessoas e de veículos que por ali se deslocam 
sempre. 

Considerando também que é de nossa responsabilidade enquanto 

representantes legais da população visar o bem maior que é a vida. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	2/ 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 juntamente com o Secretário de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, MD. Wilson Pereira Filho, isolicitando a Implantação 

de redutores de velocidade (quebra mola), ao longo da Rua Boa Esperança, localizada 

no Bairro Centenário. 

Considere-se que o pedido ora consignado visa evitar que ocorram acidentes, 

tendo em vista o grande fluxo de pessoas e de veículos que por ali se deslocam 
sempre. 

Considere-se também que este pedido é proveniente de pedidos dos moradores 
da Rua a cima citada. 

Sala das Sesem 25 Maio 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	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 o 

Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, MD. Wilson Pereira Filho, solicitando 

a Recuperação Asfáltica entre o Centro de Referencia da Mulher e o lbametro na Av. 

Antônio Carlos Magalhães. 

O pedido de Recuperação se faz necessário em virtude da situação que a 

pavimentação nesta área se encontra, devido aos buracos abertos no asfalto, 

possuindo a via, inclusive, partes já sem qualquer material asfállico onde já começa a 

aparecer à antiga pavimentação em paralelepípedo. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	i 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„, solicitando viabilizar a 

melhoria na iluminação publica da Rua das Palmeiras localizada no Bairro Chesf. 

Considerando que a iluminação nessa determinada área encontra se precária, 

causando assim desconforto e insegurança aos moradores que ali residem. 

Considere-se também que é de nossa responsabilidade enquanto 

representantes legais da população visar o bem maior que é a vida. 

Ponderar-se que este pedido também é proveniente de pedidos dos moradores 

da Rua a cima citada. 

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2017. 
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