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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  LI go /2017 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na ftorma regimental, 

vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido ao Prefeito Municipal, 

solicitando, providenciar a mudança de local de embarque do ônibus que transporta os 

pacientes que fazem TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, em Salvador, para que o 

mesmo possa sair da Secretaria de Saúde e não mais da frente da Prefeitura, pelos 

motivos abaixo expostos. 

O ónibus sai da frente da Prefeitura por volta de 13h, horário em que o sol é 

causticante e o calor é intenso. 

O paciente, seu acompanhante e familiares, que já tem que conviver com o sofrimento 

causado pelo enfrentamento do tratamento da doença, ainda são submetidos a todo o 

desconforto que se inicia pela luta para conseguir uma vaga pra viajar e, por fim, o a 

espera pelo embarque num local onde disputam uma vaga embaixo das árvores como 

forma de amenizar o calor, sendo que, nos domingos é mais difícil ainda. 

O embarque na frente da Prefeitura é totalmente inviável, diferente do que Seria se 

fosse realizado na própria Secretaria de Saúde, onde tem espaço, bebedouro, local pra 

sentar e sombra e com isso atenuar o sofrimento da espera. 

O atendimento à presente proposição significará humanizar este procedimento de 

transporte de pacientes. 

Sala das Sessões, 24 de março de 2017 

ano Cesar Barreto 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS,0 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  1-4}9  /2017 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto ao órgão 

competente, a arborização e reforma da Praça localizada no final da Rua 

Vereador Moisés Pereira, tendo em vista que o espaço, por não oferecer 

conforto e devido ao calor por falta de árvores, é pou.co  utilizado pelos 

moradores locais. 

Sala das Sessões, 24 de março de 2017 

rario Cesar arreto géA 

Vereador 

ATESTO O RECEBIMENTO P—ROTTTrirl 
DE 2-01C 

-------atirninrsIratIv2 



   

   

  

  

  

  

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

  

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  Lk -}-2 /2017 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto ao órgão 

competente, a pintura e sinalização dos quebra molas situados à Avenida 

da Amizade, com a finalidade de atender seus moradores e evitar 

possíveis acidentes 

Sala das Sessões, 24 de março de 2017 

ano Lesar arre/1440M 

Vereador 
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Vereador 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  ti -H-  /2017 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto ao órgão 

competente, a pavimentação das Ruas A e 8 do Bairro Siriema, em 

atendimento às reivindicações de seus moradores. 

Sala das Sessões, 24 de março de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS6 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  4+b /2017 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma' 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto ao órgão 

competente, a reformada quadra de esportes do Bairro Siriema, em 

atendimento às reivindicações de seus moradores. 

Sala das Sessões, 24 de março de 2017 

ano Cesar arreto 	vedo°  
a:72 

Vereador 

    

    

    

    

    

    

    

    

     

      

      



MarioCsar arre o 	e o 
P-J-04 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  1-11-5.-  non 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar a pavimentação da Rua 

Aurora, na CHESF, especificamente, trecho situado atrás da CODEVASF. 

Nos dias de chuva as casas de toda a área próxima e do próprio trecho são 

atingidas pelo lamaçal e nos outros dias pela poeira e areia que vem da 

área em referência. 

Sala das Sessões, 24 de março de 2017 
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Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2  4R- L-1 /2017 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma 

regimental, vem requerer de Vossa Excelência seja o presente remetido 

ao Prefeito Municipal, solicitando, providenciar junto ao órgão 

competente, a ordenação numérica nas casas da Rua Aurora, na CHESF, 

especificamente, trecho situado atrás da CODEVASF. 

Existem várias casas com o mesmo número e a ordem é aleatória, 

causando confusão na identificação das casas e problemas para os 

moradores até mesmo no recebimento de suas correspondências. 

Sala das Sessões, 24 de março de 2017 
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