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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFS 1  SO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1185 /2022. 

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 Administração - Cleston Andrade Cavalcante, 

solicitando providencias urgente no sentido de executar a manutenção de pintura 

das faixas de pedestre do PCTRAN.Considerando; 

Que esse perímetro é de intenso tráfego de veículos e pessoas para que 

fiquem mais visíveis aos pedestres e motoristas. A mesma encontra-se 

praticamente apagada pelo uso e tráfego intenso dos veículos, o que sobretudo, 

durante a noite traz ainda mais preocupação aos usuários. Essa propositura tem 

como objetivo proporcionar melhores condições de tráfego nesse trecho que é 

bastante movimentado. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 01 de Novembro de 2022. 

Evanilcfa Gonalves de 	eira 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF NSO 
— Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. 1188 / 2022. 

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 Saúde — Adonel Gomes de Sá Júnior, requeiro a 

aquisição de uma cadeira odontológica para o PSF do Centenário. 

Considerando 

Que a aquisição de uma cadeira odontológica nova para que seja 

destinada ao PSF do Centenário, onde no momento não possui cadeira para 

atendimentos de dentistas, impossibilitando que os atendimentos de saúde bucal 

sejam realizados no próprio PSF. 

Se tratando de um serviço necessário a ser ofertado a população visto 

que o PSF já conta com profissional dentista que presta serviço no local, mas 

que não pode fazer por falta de cadeira odontológica completa. 

Substanciada pelos fatos narrados, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões, em 03 de Novembro de 2022, 

a Go çalves de 	eira 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1213 2022 

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. 

Presidente da Câmara de Paulo Afonso — Pedro Macário Neto, requeiro que seja 

concedido um espaço de fala na Sessão Ordinária do dia 21 de Novembro do presente ano, 

para que um representante dos Concursados Aprovados no Ulmo concurso da Prefeitura de 

Paulo Afonso, possa usar a tribuna dessa casa conforme esta solicitação prévia. 

Parafraseando a mensagem: "O poder emana do povo e em seu nome é 

exercido", em destaque no Plenário desta legitima casa e compreeniendo ainda que, a 

utilização do espaço da tribuna pela população é de extrema relevância para escuta 

qualificada das dificuldades e anseios da nossa população, sendo assim, solicito 

atendimento a este requerimento. 

Sala das Sessões em 11 de Outubro de 2022 
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