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PRESIDENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.529 12022. 

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 construção de um PSF, 

(Posto de Saúde da Família) para atender os moradores da Residencial Jose= Teixeira, 

localizados no bairro Tancredo Neves III. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 2022. 



JUSTIFICATIVA 

De acordo com os moradores daquela unidade de habitação, através de visita in loco, foi 

verificado a necessidade em atender ao pedido dos moradores, pois é notório que se trata 

de pessoas com menor poder aquisitivo, merecendo uma atenção especial, visto que a 

instalação do posto médico evitará o deslocamento para postos de saúde longínquos, 

reduzindo desta forma, o fluxo de pacientes em unidades já existentes e proporcionará 

uma melhor qualidade de vida aos moradores daquela localidade. 
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PRESIDENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 530 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, win 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 de 

Infraestrutura- Francisco Alves de Araújo, solicitando, a construção de uma creche no 

Residencial Josefino Teixeira, localizados no bairro Tancredo Neves III. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

A construção de uma creche se faz necessário para atender crianças nos primeiros anos 
de vida, e dar suporte às mães de famílias que precisam trabalhar fora de casa para 

sustentar seus filhos, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida 'tas famílias. 
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V-aESIDENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 570  / 2022. 

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 construção de um PSF, 

(Posto de Saúde da Família) para atender os moradores do Bairro General Dultra. 

Sala das Sessões, em 16 de março de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

De acordo com os moradores do Bairro supracitado, através de visita in loco, foi 

verificado a necessidade de implantação de um PSF, visando reduzir o fluxo de pacientes 

em unidades já existentes e proporcionará uma melhor qualidade de vida aos moradores 

daquela localidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 573 / 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente à Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, Solicitando, A construção de um PSF, 

(Posto de Saúde da Família) para atender os moradores do Bairro Acampamento CHESF. 

Sala das Sessões, em 16 de março de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

De acordo com os moradores do Bairro supracitado, através de visita in loco, foi 

verificado a necessidade de implantação de um PSF, visando reduzir o fluxo de pacientes 

em unidades já existentes e proporcionará uma melhor qualidade de vida a:is moradores 

daquela localidade. 
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