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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- ESTADO DA BAHIA - 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO-BAHIA 

REQUERIMENTO  103 /2019 

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

REQUER a Vossa Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz 

Barbosa de Deus , solicitando, providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, 

implantação de 3 pontos de ônibus na rua Herbert de Souza, nas proximidades do 

Moto Táxi da Prainha, da Creche Padre Lourenço e do Bar Maceió, localizada no Bairro 

Prainha. 

Sala das Sessões, 01 de abril de 2019 

o César Barreto 

(Mário Galinho) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- ESTADO DA BAHIA - 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAULO AFONSO-BAHIA 

REQUERIMENTO 	/2019 

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

REQUER a Vossa Excelência seja o presente encaminhado ao Prefeito Municipal Luiz 

Barbosa de Deus , solicitando, providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, 

faixa de pedestre na rua Herbert de Souza, em frente a Creche Padre Lourenço, 

localizada no Bairro Prainha. 

Sala das Sessões, 01 de abril de 2019 

Sant 
ário César Barreto 

(Mário Galinho) 

Vereador 
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Sabe-se que é na infância que as habilidades são desenvolvidas e aprimoradas, essa é 

fase mais importante do desenvolvimento humano, o devido acompanhamento 
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ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

REQUERIMENTO N2 408 2019 

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

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

Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, a inclusão de médicos Neuropediatras para atender na rede municipal de 

saúde. 

JUSTIFICTIVA 

Tendo visto aumento significativo no número de crianças que sofrem de TEA 

(Transtorno do Espectro Autista, TDA (Transtorno do déficit de atenção), TDAH 

(Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), síndrome de Down, dentre 

outras doenças neurológicas, a inclusão do atendimento específico para essaí'Crianças 

é de suma importância para o município, uma vez que, isso garantirá as essas crianças 

uma possibilidade de desenvolvimento melhor e o acompanhamento adequado que 

lhes é de direito. 

O diagnóstico e o tratamento dessas doenças precisam ser feitos com muita cautela, 

pois, partindo disso serão prescrito as devidas intervenções e isso somente ocorrerão 

com atendimento do especialista. 



médico, escolar e social fará toda diferença no futuro dessas crianças, possibilitando 

que vivam bem, que adquiram independência e convivam tranquilamente em 

sociedade. 

Assim como gestantes precisam de atendimento obstétrico, idosos precisam de 

atendimento geriatra, as crianças típicas de atendimento com pediatras, as crianças 

que sofrem de transtornos neurológicos precisam de atendimento especializado com 

neuropediatras para garantir seu melhor desenvolvimento. 

Sala das Sessões, 01 de Abril de 2019. 
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Vereador 

rr - 

(Mário Galinho) 
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