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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 808/ 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 e ao limo Sr. 

Secretário de Infraestrutura Municipal — Francisco Alves de Araújo, 

solicitando a realização de estudos e ações preventivas que evitem desastres e 

prejuízos aos munícipes durante o período de chuvas. 

Considerando a proximidade da estação chuvosa no nosso município e 

a existência de diversas áreas que frequentemente são alagadas, se faz 

necessário que o Executivo realize estudos e intervenha através de obras e 

qualificação da infraestrutura local, evitando que novos desastres ocorram aos 

cidadãos. 

Paralelo ao aumento das precipitações está o receio de vários 

pauloafonsinos que habitam essas áreas de risco, uma vez que temem novos 

danos materiais, além do risco à própria vida. 

Destaco ainda que uma dessas áreas já foi motivo de requerimento (n° 

16/2021) desta vereadora, e até o momento nenhuma ação foi realizada pelo 

Executivo. Ações preventivas são fundamentais para mitigar danos e assegurar 

a vida e bem estar dos munícipes. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sess s, em 8 de abril de 2021. 

Evanild 	ça ve 	liveira 
-Veèeado 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 4S0 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.809 / 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 e ao limo. Sr. 

Secretário Municipal de Saúde — Adonel Júnior, solicitando a criação de um 

sistema único digital para a marcação de consultas e exames na rede pública 

municipal de saúde. 

Considerando a necessidade do poder público em aperfeiçoar a oferta 

dos serviços, principalmente diante da temporada atípica de enfrentamento a 

pandemia causada pelo COVID-19, que impactou significativamente no sistema 

de saúde, e ainda, a busca constante por meios que facilitem o acesso e a 

qualidade de vida dos munícipes. 

A criação deste sistema será de grande contribuição para o Sistema de 

Saúde Municipal, uma vez que o mesmo deverá ser totalmente integrado entre 

todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Secretaria de Saúde e Hospitais, 

permitindo ao usuário realizar o agendamento e acompanhamento de 

consultas, exames e retornos. Para tal, cada cidadão cadastrado receberá um 

número de protocolo o qual poderá, através de rápida consulta, verificar o 

andamento da solicitação (tempo de espera e expectativa para atendimento, 

por exemplo). 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

A concepção e utilização desta ferramenta fará com que o tempo de 

atendimento seja otimizado, evitando filas e diversos outros constrangimentos 

aos cidadãos. Além de servir como parâmetro singular ao Executivo, que terá 

maior controle sobre as demandas referentes a consultas, exames e 

procedimentos realizados no município. 

Convicta que esta iniciativa impactará positivamente na vida dos 

cidadãos pauloafonsinos e na melhor prestação de serviço de saúde municipal, 

onde o Executivo deve ser o maior interessado, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 16 de abril de 2021. 

Evanilda Go çalves de 	eira 
-Ve 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 810/ 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 e ao, Ilmo. Sr. 

Secretário Municipal de Infraestrutura - Francisco Alves de Araújo, 

solicitando a colocação de postes de iluminação na Avenida Bahia (por trás do 

Exército). Considerando; 

Que uma boa iluminação pública tem impacto direto na qualidade de vida, 

permitindo aos habitantes o pleno aproveitamento das áreas residenciais, além 

de estar diretamente ligada à segurança pública, prevenindo o acontecimento de 

atos criminosos, e facilitando a orientação viária. A escassez de iluminação 

pública naquelas localidades está colocando em risco a segurança dos 

moradores, dificultando a visibilidade e facilitando ocorrências de roubos, furtos, 

entre outros. 

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança 

aos munícipes, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 22 e abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
— Estado da Bahia — 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 811/ 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 e ao, limo. Sr. 

Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araujo, 

solicitando a condução de "Caminhões Limpa Fossa" para realizarem o 

esgotamento das fossas sépticas das residências do Povoado Tabuleirinho. 

Considerando; 

Que esta demanda surge após o clamor dos munícipes, que alegam existir 

em suas residências, fossas na iminência de atingir a capacidade máxima de 

armazenamento. 

Frisando que é pertinente ao ser humano o direito ao saneamento básico, 

sendo um direito fundamental individual e da coletividade, além de serviço 

público essencial, previsto em Constituição. 

Saliento ainda que, este serviço dever ser realizado preventivamente, com 

a elaboração de cronogramas, com datas preestabelecidas, para que a limpeza 

das unidades seja efetivada de forma organizada, célere e continua, garantindo 

a vida útil do sistema de tratamento. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 22 de abril de 2021. 
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