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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.1307 / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 Ilmo. 
Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo 
solicitando a recuperação asfáltica em torno de uma rede de esgoto localizada 
no cruzamento da Rua Santa Rita e Avenida Delmiro Gouveia- Bairro Tancredo 
Neves li. 

Sala das Sessões, em 01 de outubro de 2021. 

jo a Rocha 
- Veread 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.).308 /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, 

juntamente com o secretário de infraestrutura Francisco Alves de Araújo, a 

possibilidade de requerer a perfuração de novo poço artesiano, no povoado 

salgadinho, em substituição ao poço número 01, poço velho já danificado 

sem condições de uso para o abastecimento de água nas residências do 

povoado. 

Sala das Sessões, em 01 de outubro de 2021. 

José Abel Souza 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1312 / 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, solicitar junto ao Secretário de Saúde de 

Paulo Afonso, a implantação de uma unidade da Farmácia Básica no bairro Tancredo Neves 

02 

Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2021. 

li 
4111:ager  

Valinu 	o ea Rocha 

- Vereador - 



JUSTIFICATIVA 

O complexo de bairros que compõem o Bairro Tancredo Neves tem uma população estimada em 

cerca de 45 mil habitantes, e em sua maioria é composta por pessoas de baixa renda e tem que se 

deslocar para o centro da cidade para ter acesso a os medicamentos cedidos pelo município, e isso 

consequentemente gera um custo. Muitas vezes essa parte da população não dispõe desse valor 

no momento, ocasionando uma demora para dar inicio ao tratamento por falta imediata do 

medicamento. A implantação de uma unidade dessa farmácia no bairro, proporcionara um alivio 

para os usuários deste serviço, que será ofertado mais próximo a essas pessoas. Para não onerar o 

município, sugerimos que a mesma seja implantada no Centro de Especialidades do Bairro 

Tancredo Neves, pois o prédio é amplo, podendo assim acolher esse serviço. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°1320/2021. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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 lnfraestrutura — Francisco Alves de Araújo 
solicitando a reforma do teto do guincho da Usina de Reciclagem, localizada à 
Estrada do Matadouro, Bairro Barroca. 

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2021. 

jo a Rocha 
- Veread ,  - 



- JUSTIFICATIVA — 

Após visita in loco, foi detectada que a forma no qual se encontra o teto, está 
trazendo insegurança para os operadores do guincho e para os associados que 
circulam no local. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PA O AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N0.13251  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 Ilmo. Sr. 
Secretário Municipal de Infraestrutura — Francisco Alves de Araújo, 
solicitando a colocação de 04 braços de postes, retirada das lâmpadas de vapor 
de sódio e substituição por vapor metálico na Rua Morumbi iniciando na esquina 
do Elite Center atacado à esquina do Presidio Regional no Conjunto Habitacional 
Marina França. 

Sala das Sessões, em 08 de outubro de 2021. 

Já 
41160.- Pa Rocha 

-Veread• — 



JUSTIFICATIVA 

Devido a quantidade de empreendimentos que se instalou na 
localidade, o fluxo de pessoas tem aumentado consideravelmente. O tipo de 
lâmpada existente não proporciona claridade suficiente e torna o lugar 
inseguro para as pessoas que ali transitam. 
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