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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. 1064/ 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, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Senhr.r Francisco 

Alves de Araújo, Solicitando, A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE PAUDE DA 
FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO PEDRA COMPRIDA.  Pelas razões e justificativa 

expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no Bairro Pedra Comprida, bem como, 
através de visita ao Bairro ora referenciado, verificamos que aquela localidade não 
dispõe de um equipamento público de saúde da família, sendo necessário que o poder 
executivo do município, envide os esforços necessários no sentido de se construir um 
posto de saúde naquela localidade. 

Salienta-se que por conta de não dispor do equipamento de saúde aqui em apreço, 
aquela comunidade, tem que se deslocar ao posto de saúde do Bairro Aveira Brito 
e/ou posto de saúde do Bairro Jardim Bahia, gerando dessa forma dissate.ras e custos 
desnecessários para as pessoas que residem no Bairro aqui em comento. 

Diante do exposto, aquela comunidade suplica ao poder público municipal que se 
construa um posto de saúde da família no sentido de garantir melhor qualidade de vida 
para todas as pessoas que residem no Bairro Pedra Comprida 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as demandas 
importantes, necessárias e urgentes solicitadas por nossa sociedade, ao tempo em 
que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos munícipes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1076 / 2022. 

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário. Vem respeitosamente 
perante a Vossa Excelência, consubstanciado no regimento intemo desta casa, 
requerer que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz 
Barbosa de Deus, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Senhor Francisco 
Alves de Araújo, Solicitando A REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO CENTRO DE  
ESPECIALIDADES MÉDICAS LOCALIZADO NO COMPLEXO DE BAIRROS  
TANCREDO NEVES.  Pelas razões e justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com as pessoas que se utilizam dos serviços do equipamento público de 
saúde aqui em apreço, bem como, através de visita ao local, verific—nos a real 
necessidade, na qual o poder público do município, precisa envidar os esforços que se 
fizerem necessário para proceder com a reforma geral do centro de especialidades 
médicas localizado no complexo de Bairros Tancredo Neves. 

Salienta-se que o prédio ora em referência, necessita de intervenção geral, atendendo 
dessa forma uma demanda pleiteada pela comunidade do Bairro citado, haja vista que 
os usuários daquele centro médico necessitam de um ambiente salubre e mais 
confortável. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as demandas 
importantes, necessárias e urgentes solicitadas por nossa sociedade, ao tempo em 
que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos munícipes. 

C331-0 O 	1MEi 70 PROT. N:XQL( 

A., 	



APROVADO (A) NA SESSÃO 14°  
DjQjjaci_poR 	 
VOTOS CONTRA 

MESA DA 

fr;DENTE 

Sala das Sessões em 1 • de Setembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1077 / 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 Muniupal — Luiz 
Barbosa de Deus, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Senhor Francisco 
Alves de Araújo, Solicitando, A REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE.  Pelas 
razões e justificativa expostas a seguir 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com as pessoas que se utilizam dos serviços do equipamento público de 
saúde aqui em apreço, bem como, através de visita ao local, verificamos a real 
necessidade, na qual o poder público do município, precisa envidar os esforços que se 
fizerem necessário para proceder com a reforma geral do centro de especialidades 
médicas localizada no centro de nossa cidade. 

Salienta-se que o prédio ora em referência, necessita de intervenção geral, atendendo 
dessa forma uma demanda pleiteada pela sociedade local, haja vista que os usuários 
daquele centro médico necessitam de um ambiente salubre e mais confortável. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as demandas 
importantes, necessárias e urgentes solicitadas por nossa sociedade, ao tempo em 
que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos munícipes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No. 1078 / 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, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Senhor Francisco 
Alves de Araújo, Solicitando, A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RUA DA 
SUBESTAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO OLIVEIRA BRITO. Pelas razões e 
justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no Bairro Oliveira Brito em est— cial na rua 
da subestação, bem como, através de visita realizada naquela localidade, verificamos 
que o poder público do município precisa envidar os esforços que se fizerem 
necessário no sentido de proceder com a pavimentação em asfalto daquele logradouro 
público. 

Salienta-se que a demanda ora apresentada, é um desejo da sociedade que reside no 
Bairro aqui referenciado, uma vez que a demanda aqui apresentada irá melhorar o 
tráfego de veículos contribuindo para desafogar o trânsito da Avenida Beira Rio, 
trazendo assim conforto e segurança para as pessoas que transitam na via aqui em 
comento. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao Poder Público Municipal, que observe as demandas 
importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade local, ao tempo em 
que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos -Munícipes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.1079 / 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, juntamente com o Secretário de Meio Ambiente S.inhor lvaldo 
Sales Nascimento Júnior, Solicitando, A VARRIÇÃO DAS RUAS DO C.' 01P0 E DO  
COLÉGIO LOCALIZADAS NO POVOADO MALHADA GRANDE.  Pelas razões e 
justificativa expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que reside no povoado Malhada Grande, bem como, 
através de visita realizada naquela localidade, verificamos a necessidade do poder 
público municipal proceder com a varrição das ruas aqui referenciadas. 

Destarte, solicitamos ao poder executivo da cidade, que envide os esforços que se 
fizerem necessário, para colocar a referida varrição das ruas em cronograma próprio, 
no sentido de realizar a limpeza dos logradouros citados, ao menos uma vez de cada 
mês. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as demandas 
importantes, necessárias e urgentes solicitadas por nossa sociedade, ao tempo em 
que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos munícipes. 

Sala das Sessões, em 1 de Setembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1085  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 Mur.'-pal — Luiz 

Barbosa de Deus, juntamente com o Secretário de Infraestrutura Senhor Francisco 

Alves de Araújo, Solicitando, A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER NO  

CANO QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS. ESPAÇO LOCALIZADO NO BAIRRO  
TANCREDO NEVES I, OFERTANDO QUIOSQUES E OUTROS EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS NO SENTIDO DE OFERTAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA AS  

PESSOAS QUE RESIDEM NAQUELE BAIRRO.  Pelas razões e justificativa expostas 

a seguir 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a sociedade em geral do nosso município, em especial aquelas que 
residem no complexo de Bairros Tancredo Neves e ainda, através de v.sita ao local 
aqui em referência, verificamos a real necessidade na qual o poder exet,i'ivo precisa 
envidar os esforços que se fizerem necessário no sentido de urbanizar a área do cano 
localizado no Bairro Tancredo Neves I. 

Salienta-se que esta é uma demanda acalentada pela comunidade que reside no 
Bairro ora referenciado, uma vez que poderão desfrutar de mais uma área voltado ao 
lazer das crianças e adultos que já frequentam de forma assídua aos finais de semana 
daquele espaço, que na atualidade não dispõe de qualquer estrutura adequada para o 
entretenimento das famílias daquela localidade. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao Poder Público Municipal, que observe as demandas 
importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade local, ao tempo em 
que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Munícipes. 

Sala das Sessões, em 	de Setembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO No, 1087/ 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, juntamente com o Secretário de Cultura e Esportes Senhor 

Dernival Oliveira Júnior, Solicitando, A SUBSTITUIÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO 
DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POVOADO SALOBRO. Pelas razões n justificativa 

expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com comunidade desportiva do Povoado Salobro, bem como, através de 
visita realizada naquela localidade, verificamos que as traves do campo aonde são 
efetuados os torneios de futebol, se encontram danificadas por conta do tempo 
chuvoso que assolou aquela região, necessitando portanto, que o poder público do 
município proceda com a substituição dos equipamentos aqui apresentados. 

Salienta-se que as traves apresentam corrosão e que nesse sentido até para se evitar 
possíveis acidentes necessita que sejam substituídas no sentido de trazer segurança 
para as pessoas que frequentam o campo localizado no povoado salobro. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao Poder Público Municipal, que observe i.—  demandas 
importantes, necessárias e urgentes solicitadas pela sociedade local, ao tempo em 
que, PEDE DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos Munícipes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR GILMÁRIO MARINHO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1088 / 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 d. gne remeter o 
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, juntEriante com o 

Secretário de Saúde Senhor Adonel Gomes de Sá Júnior, Solicitando A EXTENSÃO DO 
ATENDIMENTO PARA O HORÁRIO NOTURNO DAS 18:00 ÀS 22:00H NOS CENTROS DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS EXISTENTES NO MUNICIP10.  Pelas razões e justificativa 

expostas a seguir. 

JUSTIFICATIVA: 

De acordo com a comunidade que residem no centro da cidade, bem como, as residentes no 
complexo de Bairros Tancredo Neves, o município através do poder executivo, precisa 
implantar nos centros médicos de saúde que existem em nosso município um horário 
estendido, no sentido de garantir o atendimento médico às pessoas que não tem condições de 
realizar consultas em horário comercial. 

Nesse ínterim, o poder público da nossa cidade, precisa envidar os esforços necessários para 
montar uma estratégia de horário noturno das 18:00 às 22:00 horas com .,•Jiiipe médica 
completa para recepcionar a demanda espontânea sem necessidade de agendamento uma vez 
que muitos cidadãos trabalham durante o período vespertino e não consegue realizar consultas 
por conta do horário atualmente utilizado pelos centros de saúde da cidade. 

Diante do exposto, temos que a acolhida do presente requerimento certamente desafogará a 
demanda de atendimento no horário comercial, além do que trará uma opção para as pessoas 
que não dispõe de tempo para realizarem suas consultas durante o período diurno. 

Em tempo, NOTICIAMOS, ao poder público municipal, que observe as demandas importantes, 
necessárias e urgentes solicitadas por nossa sociedade, ao tempo em que, PEDE 
DEFERIMENTO, ao pleito dos nossos munícipes. 
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