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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃONO1çQS  12017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo 

Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz 

inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS pela celebração 

do Dia Internacional da Síndrome de Down , comemorado dia 21 do mês 

em curso. Tal homenagem se justifica pela necessidade de discussão do tema 

como premissa básica das práticas de inclusão, bem como, das lutas contra 

toda forma de preconceito. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

• A APAE 
• A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

• A Secretaria Municipal de Saúde 
• A Secretaria Municipal de Educação 

• Ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

Sala das Sessões em 22 de Março de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  1)).1   /2017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo 

Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de 

seus trabalhos MOCA° DE APLAUSOS  a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

a Secretaria Municipal de Saúde pelas atividades desenvolvidas durante o projeto 

"Vigilâncias em Ação", no período de 20 a 24 de março , visando através das polificas 

intersetoriais prevenir e dar atenção aos casos de arboviroses no município de Paulo Afonso, 

afinal é preciso o empenho coletivo nesta luta, reforçando a importância da eliminação dos 

criadouros do mosquito Aedes aegypti, para assim garantir a redução de tantos problemas por 

ele causados, a exemplo da incidência de casos de microcefalia. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

• Ao Chefe do Executivo Municipal 
• A Secretária Estadual de Desenvolvimento Social 

• A Secretaria Estadual de Saúde 
• A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

• A Secretaria Municipal de Saúde 
• Ao Departamento de Vigilância à Saúde 

• A Unidade de Controle de Zoonoses 

Sala das Sessões em 24 de Março de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  2:).--/ 2017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo 

Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de 

seus trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS  ao SAMU Paulo Afonso pela realização da 

campanha "O trote pode custar uma vida", realizado do 16 ao dia 25/03, na busca de 

conscienfizar a população dos riscos do trote, que além de ser crime, pode por em risco a vida 

do cidadão que necessita de cuidados reais, sendo que no ano de 2016 das ligações 

recebidas pelo SAMU Paulo Afonso 74,11 °Á foram trotes, realidade que precisa urgentemente 

modificada. 

• AntranCifigt,kri JRS 
• Ao Chefe do Executivo Municipal 	Dt-0.3122..at ~LIZ 
• A Secretaria Estadual de Saúde 	W31DSCNTiv 
• A Secretaria Municipal de Saúde 	111-i'm IDA 	1(A-Q2.1.2ii 
• A Coordenação Geral do SAMU 

• A Coordenação Administrativa do SAMU' 	- 
• A Coordenação Medica do SAMU 

• A Coordenação de Enfermagem do SAMU 

Sala das Sessões em 24 de Março de 2017 

Que se dê conhecimento desta Moção: 
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