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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 192/ 2020. 

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 uma Ambulância para o 

PSF do Povoado São José. 

JUSTIFICAÇÃO 

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os 

serviços de transporte de pacientes vem crescendo a cada ano, sendo 

necessário adquirir novas viaturas, para garantir o translado dos usuários 

atendidos nas unidades de saúde, principalmente os casos de urgência, que 

são encaminhados para o Pronto Atendimento Municipal ou para o Hospital de 

referência do município. Hospital Nair Alves de Souza, salientamos que com 

aquisição de uma nova ambulância, proporcionará acesso aos serviços, 

humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população 

do povoado são José. 

Sala das Sessões, em 31 de janeiro de 2020 

José Abel SouzP2°.  
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  200  /2020. 

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 uma 

Ambulância para o PSF do Povoado Várzea VAP 

°entre 

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda 

visto que os serviços de transporte de pacientes vem crescendo 

a cada ano, sendo necessário adquirir novas viaturas, para 

garantir o translado dos usuários atendidos nas unidades de 

saúde, principalmente os casos de urgência, que são 

encaminhados para o Pronto Atendimento Municipal ou para o 

Hospital de referência do município. Hospital Nair Alves de Souza, 

Salientamos que com aquisição de uma nova ambulância, 

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. N° 
EML(/ 	OZ.. 	DE 2(5 

Secr•t,V:-•. • straUvÊ, 



proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na 

qualidade dos serviços oferecidos a população do povoado 

Várzea 

Sala das Sessões, em 31 de janeiro de 2020. 

"t_272e-- 
José Abel Souza 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 214 / 2020. 

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 uma Ambulância para o 

PSF do Povoado Riacho 

JUSTIFICAÇÃO 

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os 

serviços de transporte de pacientes vem crescendo a cada ano, sendo 

necessário adquirir novas viaturas, para garantir o translado dos usuários 

atendidos nas unidades de saúde, principalmente os casos de urgência, que 

são encaminhados para o Pronto Atendimento Municipal ou para o Hospital de 

referência do município. Hospital Nair Alves de Souza, salientamos que com 

aquisição de uma nova ambulância, proporcionará acesso aos serviços, 

humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população 

do povoado Riacho. 

Sala das Sessões, em 31 de janeiro de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 223 / 2020. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs 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 NewsrsolicitandQurna 
APROMTS9L,R Ambulância para o PSF do Povoado Juá. 
D -Wpf Ua-' 

JUSTIFICAÇÃO 	MESADA C.;4.,-T atj 

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do mun [pio, 

visto que os serviços de transporte de pacientes vem crescendo a 

cada ano, sendo necessário adquirir novas viaturas, para garantir 

translado dos usuários atendidos nas unidades de saúde, 

principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para 

Pronto Atendimento Municipal ou para o Hospital de referência 

do município. Hospital Nair Alves de Souza, Salientamos que com 

aquisição de uma nova ambulãncia, proporcionará acesso aos 
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serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços 

oferecidos a população do povoado juá.. 

Sala das Sessões, em 31 de janeiro de 2020. 

‘liej 
José Abel Souza 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 351  / 2020. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente 

ao Esmo. Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, reiterando o 

requerimento de número 208/2017 que solicito uma ambulância para atender 

os povoados: Sitio do Tara, Tabuleirinho, salobro e xingoznho. 

Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2020. 
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José Abel Souza 
-Vereador - 
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Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 

Secretó.. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 352  /2020. 

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 Esmo. Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, reiterando o 

Requerimento de número 492/2019.que solicite a coleta de lixo conjunta, para 

os povoados, tigre, Ludovico, arrasta-pé, batatinha, são José.entende-se que a 

uma grande quantidade de lixo, ao céu aberto, acumulando danos ao meio 

ambiente e aos moradores da aria rural. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 353/2020. 

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, reiterando o 

requerimento de número 166/2019 que solicite a implantação de uma coleta de 

lixo conjunta, para os seguintes povoados, alto da exporá, malhada da caiçara, 

barriga e pov. Barriga setor 02 , bago, barro vermelho casa de pedra e povoado 

são Domingos. 

Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2020. 
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Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2020 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 358 /2020. 

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 Esmo. Sr. Prefeito Municipal - Luiz Barbosa de Deus, reiterando o 

Requerimento de número 733/2017. Que solicita a pavimentação asfálfica da 

estrada liga os povoados, Barriga, Bogó, Sitio do lúcio, pov. São José, 

Baninha, arrasta-pé e Tigre. 

Justificativa 

Entende-se que é urna obra de grande importância para os povoados, onde 

se gasta muito com terraplanagem, resolvendo assim esse problema por muito 

tempo. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 359 /2020. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs 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, reiterando o 

Requerimento de número 211/2017. Que solicite urna construção de vestiários 

nos campos de futebol dos seguintes povoados: Riacho, Juá várzea, malhada 

grande e salobro. 

Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2020. 

   

José Abel Souza 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 360 /2020. 

O Vereador que o presente subscreve, apôs 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, reiterando o 

Requerimento de número 493/2019.que solicite a coleta de lixo conjunta, para 

os povoados, rio do sal, malhada grande , lagoa da pedra, xingozinho, salobro, 

tabulerinho. Entende-se que a uma grande quantidade de lixo, ao céu aberto, 

causando danos ao meio ambiente e aos moradores da aria rural. 

Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2020. 
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