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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 408 / 2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente 
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa, 
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — 

Luiz Barbosa de Deus, Solicitando, A LIMPEZA DE TODA A ÁREA DA FEIRA 
LIVRE E DO CEASA/BTN, INCLUSIVE COM A LAVAGEM ATRAVÉS DE 
CARRO-PIPA APÓS A FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com populares que frequentam o local, bem como através de visita 

pessoal, constatamos que após o término da feira realizada aos domingos, 

aquela área em comento, fica por demais prejudicada com a sujeira e resíduos 

produzidos durante a feira livre, necessitando que o poder público providencie 

de imediato a limpeza daquela área logo após o término do expediente, 

trazendo mais conforto para os moradores locais, feirantes bem como para as 

que se utilizam do referido equipamento público. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as 

demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 

local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos 

munícipes. 

Sala das Sessões, em 21 de Fevereiro de 2022 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.411  / 2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente 
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa, 
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — 
Luiz Barbosa de Deus. Solicitando, A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 
PARA ATUAREM NA PRESTAÇÃO DE SOCORRO DE POSSIVEIS VÍTIMAS 
DE INFARTO CARDÍACO 

JUSTIFICATIVA: 

Através do presente requerimento, solicitamos ao Poder Público do Município 

que envide esforços no sentido de capacitar servidores para atuarem nos 

espaços públicos de nossa cidade, bem como na rede pública de ensino tendo 

como eixo principal de treinamento técnicas que serão devidamente utilizadas 

para a prestação de socorro a possíveis vítimas de infarto cardíaco, bem como, 

outras incidências, para este mister, a Prefeitura Municipal poderá se utilizar de 

expertise dos integrantes das forças de segurança estabelecidas na cidade 

através de convênio. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as 

demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 

local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos 

Munícipes. 

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PA O AFONSO 
Estado da Balça 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 412 / 2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente 
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento interno desta casa, 
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — 
Luiz Barbosa de Deus, Solicitando, A DISPONIBILIDADE DE ÔNIBUS PARA 
UNIVERSITÁRIOS QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade acadêmica que nos visitaram em nosso 

gabinete, nos relataram que necessitam de transporte para se deslocarem para 

as universidades das quais frequentam. Para tanto, solicitamos do poder 

público municipal que viabilize ônibus específico para o deslocamento da 

comunidade acadêmica que residem na área rural para as suas respectivas 

universidades. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as 

demandas importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade 

local, ao passo em que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos 

munícipes. 

Sala das Sessões, em 21 de Fevereiro de 2022 
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