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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO

N°1289/ 2021.

O Vereador 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, Solicitando, A construçào de um PSF,
(Posto de Saúde da Família) para atender os moradores da unidade habitacional do
condomínio Marina França, localizados no bairro Tancredo Neves 111.

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA
De acordo com os moradores da quela unidades de habitação, através de visita in loco,
foi verificado a necessidade em atender aquela comunidade. Pois, é notório que se trata
de pessoas com menor poder aquisitivo, merecendo uma atenção especial. Salienta-se que
a instalação do posto médico naquela localidade evitará o deslocamento para postos de
saúde longínquos, reduzindo desta forma, o fluxo de pacientes em unidades já existentes
e proporcionara uma melhor qualidade de vida aos moradores da quela localidade.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1291/ 2021.

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Dano.
Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando reparos no asfalto da BA
210, no trecho de fronte a Empresa Solar, distribuidora da Coca Cola, pois o mesmo se
encontra com danos que podem vir a causar acidentes.

Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA
O trecho que se encontra danificado tem uma concentração considerável de empresas que
ali se instalaram e é de grande trânsito de veículos, e pode vir a provocar acidentes.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.1292 /2021.

O Vereador 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 Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo solicitando a limpeza, recolhimento de
lixo, entulho e capinação do trecho que se inicia na Av. Centenário nas proximidades da
ponte de acesso a ilha até a Prainha Airton Sena no Bairro Centenário.

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2021.

Valm r
ATESTRR

Secreterlo

xrTO PROIN°
de 20st

a.

In! traleva

jo a Rocha

- Vereador -

LMUIIUK

APROVADO (A) NA SESSÃO
a.
•
DE tà2 jaPORS

coNTRN
MESA DA C.M.IPA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1293/ 2021.

O Vereador 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 a instalação de câmaras
e radares na entrada da ponte de acesso a ilha de Paulo Afonso.

Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA
A solicitaçâo se dá mediante a grande fluxo de veículos, principalmente em horário de pico e a
quantidade de acidentes ocorridos naquela localidade, muitas vezes gerados por imprudência de
motoristas. As câmeras e radares inibem a ocorrência de imprudências, o que vai reduzir a
incidência de acidentes.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1294/ 2021.

O Vereador 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 IImo. Sr. Secretário Municipal
de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo solicitando a terraplanagem do trecho
que se inicia do lado da quadra poliesportiva do Marina França, passando na rua por
traz da fábrica de asfalto até chegar na BR 110.

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2021.
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