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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°. 104 / 2021

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na
forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, que se digne a elaborar um
Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal que regulamente a carga horária
de 30 horas semanais para a categoria de enfermagem (enfermeiro, técnico de
enfermagem e auxiliar de enfermagem) sem redução dos vencimentos.
Considerando a referida proposição, de caráter legislativo, tem por propósito
propiciar a diminuição do desgaste físico e mental dos referidos profissionais,
garantindo a eles melhores condições de trabalho.
Defender as 30 horas é defender mais qualidade de vida para o trabalhador da
saúde e, consequentemente, mais qualidade no atendimento direto a população.

Sala das Sessões em 18 de maio de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°. 105 / 2021

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na
forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus e ao Secretário Municipal de
Saúde, solicitando a inclusão de todos os servidores dos Correios do nosso
Município, no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19.
Considerando que está é uma solicitação dos servidores dos Correios, nos seus
diversificados modos de atuação.
Considerando nesse momento de isolamento social, devido à pandemia do novo
Corona vírus, os Correios buscam cumprir a missão de conectar pessoas. Atualmente
essa conexão se dá, de modo mais intenso, pela entrega de encomendas, insumos,
medicamentos e também no atendimento personalizado nas agências.

Sala das Sessões em 18 de maio de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°. 106 / 2021

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na
forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicitando uma programação
para manutenção geral com patrolamento e cascalhamento em todas as estradas
da Zona Rural.
Considerando a premente necessidade que a secretária infraestrutura proceda com
patrolamento e cascalhamento em todas as estradas da zona rural, com a falta de
manutenção, os moradores reclamam da dificuldade de locomoção, trazendo muitas
dificuldades para os motoristas, por isso solicito que faça essas devidas manutenções
para solucionarmos os problemas ainda existentes, com o intuito de diminuir os
transtornos aos nossos munícipes que precisam transitar

Sala das Sessões em 18 de maio de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°.

115

/ 2021

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na
forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus e ao Secretário Municipal de
Saúde, que seja providenciado em caráter de urgência, a disponibilização do
carro fumacê para combate o mosquito Aedes aegypti em todos os bairros do
Município de Paulo Afonso.
Considerando que o mosquito Aedes aegypti é transmissor da dengue, Zinka e
chicungunya, que causa sérias doenças e tiram o sossego das famílias.
Considerando que devido à intensidade das chuvas a água estagnada em
vários setores da zona urbana e rural, contribui para a proliferação de muriçocas,
principalmente nos bairros mais carentes
Considerando que vários casos de dengue vêm sendo registrado, peço a
compreensão do poder executivo municipal para aumentar seus esforços para conter o
avanço da dengue em nosso município.
Sala das Sessões em 26 de maio de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°. 128 / 2021

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na
forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao limo.
Sr. Nestor Duarte Neto, Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização,
solicitando a reforma da estrutura do muro em caráter de urgência do Conjunto
Penal de Paulo Afonso.
Considerando que tal solicitação se faz necessária haja vista o estado precário
em que se encontra o muro do Conjunto Penal, o que, por sua vez, vem acarretando
um risco eminente aos munícipes que residem ao redor e aos funcionários do Conjunto
Penal.
Considerando que a reforma do muro é necessária para oferecer mais
segurança e evitar à possibilidade de fuga dos detentos, onde hoje conta com
aproximadamente com 490 internos e sua capacidade é de 410 detentos.

Sala das Sessões em 02 de junho de 2021.
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