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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSi 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1139 2021. 

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 melhorias para a USF — Povoado Xingozinho. 

JUSTIFICATIVA 

O atendimento do presente requerimento, faz-se necessário para atender a população do mencionado 

Povoado, as melhorias consistem em troca das cadeiras, troca do bebedouro, troca das descargas do 

banheiro. Bem como, a comunidade requer que aumente o número de atendimento médico, que hoje é 

realizado apenas em dois dias úteis na semana, atendendo apenas 12 pessoas. O que tem causado sérios 

transtornos aos moradores, alguns ficando sem atendimento médico. 

Portanto, requer que sejam realizadas as manutenções e analisada a possibilidade de aumentar o número de 

pacientes atendidos. 

Considere-se que está solicitação é proveniente de pedidos dos moradores do Povoado acima citado. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 22 de junho de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N.1141/ 2021. 

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 troca de lâmpadas queimadas, na Rua São Bartolomeu, próximo ao Colégio Manoel 

Nascimento Neto, Bairro Santa Inês. 

JUSTIFICATIVA 

O 	atendimento do presente requerimento, faz-se necessário para atender a população do referido Bairro, 

buscando dificultar a prática de ilícitos. 

Considere-se que está solicitação é oriunda de pedidos dos moradores da localidade. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1  1 4Z 2021. 

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 o reparo de tubulações de esgoto a céu aberto na AV. José Hemetério de Carvalho, 

próximo ao Sonho da Criança, Bairro Centro. 

JUSTIFICATIVA 

Considere-se que está solicitação é oriunda de pedidos de moradores da localidade. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021. 
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