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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr°. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. X &7i 2018 

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 Eximo. Sr°. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, a 
pavimentação Asfáltica na Rua São Paulo , Localizada no Bairro .BTN 1. 

Sala das Sessões, em 13 de Agosto de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 3os  / 2018. 

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, solicita a 
organização de um mutirão de Cirurgias (apêndice, hérnia, vesícula e 
histerectomia), no Hospital Municipal de Paulo Afonso. 

Justificativa: Devido às dificuldades em atender de forma satisfatória 
as necessidades de saúde da população, muitos munícipes procuram 
ajuda na Câmara de Vereadores para marcação de procedimentos 
cirúrgicos. Além disso, é de conhecimento publico que muitos pacientes 
chegam a esperar meses na fila de espera para serem atendidos. No 
intuito de diminuir o sofrimento dos munícipes que estão nas filas de 
espera de procedimentos cirúrgicos, será de grand.e valia a organização 
de um mutirão de cirurgias a serem realizadas no Hospital Municipal 
de Paulo Afonso. Dentre os procedimentos cirúrgicos, os mais 
requisitados são os de apêndice, hérnia, vesícula e histerectomia. 
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