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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU 0 AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 24  / 2022 

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) A REITERAÇÃO 

DA INDICAÇÃO 91/2021, SOLICITANDO A CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS 

LEGISTAS PARA FORMAR O QUADRO DE 5 FUNCIONÁRIOS DO 

INSTITUTO MÉDICO LEGAL LOCALIZADO NO DPT (DEPARTAMENTO DE 

POLÍCIA TÉCNICA) DE PAULO AFONSO/BA.  

JUSTIFICATIVA: 

O atraso nessa liberação em consequência de um quadro de profissionais 

aquém do necessário, acrescenta dor e desespero à familiares enlutados. 

Atualmente o departamento conta com apenas três médicos legistas, três 

criminais, dois técnicos e dois auxiliares de necropsia. Este corpo não fecha 

nenhuma escala semana no regime de 24 por 72 horas. O IML deveria fechar 

quatro escalas para ter uma equipe todos os dias. 

cCESIMENTO PROT. N° 

de 20  ga 



A solução encontrada de buscar apoio técnico a mais de 350 quilômetros na 

cidade de Juazeiro não pode ser admitida, tendo em vista o descaso com a 

família que perdeu seu ente querido. 

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2022. 

Gilmário Soares Silva 

(GlImarlo Marinho) 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  25  i 2022 

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) A CONTRATAÇÃO 

DE PERITOS CRIMINAIS PARA FORMAR O QUADRO DE 5 

FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL LOCALIZADO NO DPT 

(DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA) DE PAULO AFONSO/BA.  

JUSTIFICATIVA: 

O atraso nessa liberação em consequência de um quadro de profissionais 

aquém do necessário, acrescenta dor e desespero à familiares enlutados. 

Atualmente o departamento conta com apenas três médicos legistas, três 

criminais, dois técnicos e dois auxiliares de necropsia. Este corpo não fecha 

nenhuma escala semana no regime de 24 por 72 horas. O IML deveria fechar 

quatro escalas para ter uma equipe todos os dias. 
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A solução encontrada de buscar apoio técnico a mais de 350 quilômetros na 

cidade de Juazeiro não pode ser admitida, tendo em vista o descaso com a 

família que perdeu seu ente querido. 

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2022. 

Gilmário Soares Silva 

(Glimário Marinho) 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO NSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  26  / 2022 

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) A CONTRATAÇÃO 

DE TÉCNICOS DE PERÍCIA PARA FORMAR O QUADRO DE 5 

FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL LOCALIZADO NO DPT 

(DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA) DE PAULO AFONSO/BA.  

JUSTIFICATIVA: 

O atraso nessa liberação em consequência de um quadro de profissionais 

aquém do necessário, acrescenta dor e desespero à familiares enlutados. 

Atualmente o departamento conta com apenas três médicos legistas, três 

criminais, dois técnicos e dois auxiliares de necropsia. Este corpo não fecha 

nenhuma escala semana no regime de 24 por 72 horas. O IML deveria fechar 

quatro escalas para ter uma equipe todos os dias. 



A solução encontrada de buscar apoio técnico a mais de 350 quilômetros na 

cidade de Juazeiro não pode ser admitida, tendo em vista o descaso com a 
família que perdeu seu ente querido. 

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2022. 

Gilmário Soares Silva 

(Gilmário Marinho) 

- Vereador - 
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