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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  147  / 2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e 

dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Excelentíssimo 

Senhor Rui Costa dos Santos (Governador do Estado da Bahia), solicitando 

a implantação de um hospital de campanha para combater os efeitos da covid-

19 na cidade de Paulo Afonso/BA, tendo em vista, o aumento exorbitante de 

casos, bem como, a quantidade insuficiente de leitos voltados ao tratamento de  

pacientes.  

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com dados amplamente divulgados pelos órgãos oficiais, verifica-se 

o alto índice de casos ativos e óbitos relacionados ao covid-19 na cidade de 

Paulo Afonso/BA, inclusive considerada a 2' (segunda) cidade do Estado em 

casos referente a doença ora em comento. 

Salienta-se que a cidade em apreço, além de atender seus munícipes, recebe 

pacientes de diversas cidades, inclusive dos Estados de Pernambuco, Alagoas 

e Sergipe, as unidades hospitalares se encontram em 100% (cem por cento) da 

sua capacidade ocupadas e pacientes sendo removidos para outros centros, 
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em suma, nosso sistema de saúde entrou em colapso, uma vez que o número 

de leitos destinados ao tratamento da covid-19 resta insuficientes. 

Dessarte, e por tudo aqui exposto, a intervenção do Governo do Estado, no 

sentido de se instalar um HOSPITAL DE CAMPANHA na cidade em referência 

se configura como medida estratégica e urgente, uma vez que a instalação do 

equipamento, reduzirá o alto índice de óbitos, bem como, evitará que nossos 

munícipes tenham que ser deslocados para outras cidades, por conta da 

insuficiência de leitos voltados ao tratamento da doença. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 2021. 

Gilmário Soares Silva 
(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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Gilmárti Soares Silva 
(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 1 AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  148   1 2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 

demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Zorobabel Paiva Nunes Filho — 

Gerente da Unidade Regional da EMBASA de Paulo Afonso, solicitando a  

construção do saneamento básico no bairro Balança (Santo Antônio), nesta urbe.  

Justificativa: De acordo com moradores que residem no bairro, bem como, através de 

visita in /oco, verificamos a ausência de saneamento básico naquela área de expansão 

urbana da cidade. 

Ademais, e conforme informa populares que residem naquela localidade diversos 

abaixo assinados foram feitos e destinados a prefeitura desta cidade, porém, não 

lograram êxito em suas aspirações pelas benfeitorias aqui elencadas. Salienta-se que 

esta é uma demanda reivindicada pela comunidade residente do local, que clama por 
providências por parte do poder público municipal 

Sala das Sessões em 10 de junho de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  149  /2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as 

demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Zorobabel Paiva Nunes Filho — 

Gerente da Unidade Regional da EMBASA de Paulo Afonso, solicitando a  

construção do saneamento básico da Rua Blumenau e ruas adiacentes localizadas no 

Bairro Pedra Cumprida, nesta urbe.  

Justificativa: De acordo com moradores que residem no bairro, bem como, através de 

visita in loco, verificamos a ausência de pavimentação naquela área de expansão 

urbana da cidade. 

Sala das Sessões em 10 de junho de 2021. 

Gilmáró Soares Silva 

(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU • AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  150  2021 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as demais 

formalidades regimentais, Indica, ao Excelentíssimo Senhor Ricardo César 

Mandarino Barretto (Secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia), 

solicitando a reforma geral das instalações do Presídio Regional sediado na cidade de  

Paulo Afonso/BA, uma vez que se verifica a visível degradação, com a exposição de  

ferragens inclusive, das paredes daquela unidade prisional, podendo acarretar na fuga  

em massa de indivíduos custodiados pelo Estado.  

Sala das Sessões em 24 de maio de 2021. 

trair410, 

Gilmar !Soares Silva 
(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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ANEXO 1 - FOTOS DO PRESÍDIO 



ANEXO II - FOTOS DO PRESÍDIO 
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