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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

INDICAÇÃO N°.  38  /2020 

Considerando que devido a demora nas marcações dos exames de naturezas 
variadas. 

Considerando que as enfermidades muitas vezes não esperam, tendo que ser de 
urgência. 

Considerando que quando falta um médico tem que haver remarcação dos 
exames e maior dificuldade dos pacientes enfermos em remarca-los. 

Considerando que muitas destas pessoas chegam a óbito antes que os exames 
sejam marcados. 

Considerando queque muitos exames chegam a levar mais de um ano e não 
sendo marcado. 

Considerando a sensibilidade do Poder Público municipal no cuidado com os 
munícipes. 

O Vereador que o presente subscreve, Indica, ao Ex. mo. Senhor prefeito Luiz 
Barbosa de Deus, que seja implantadas medidas a fim de minimizar o sofrimento 
da população pauloafonsina, implantando o sistema de médico substituto, para 
que quando faltar algum médico em qualquer setor de trabalho da saúde seja 
substituído imediatamente, minimizando e dignificando a pessoa humana no 
cidadão pauloafonsino, a população pede socorro e agradece a compreensão e 
sensibilidade da gestão do executivo, na apreciação da indicação em tela. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Justificativa 

Devido a falta de médicos a população está constantemente sofrendo e até chegando 
ao óbito antes de que sejam marcados os exames de urgência, e que muitos reclamam 
de que quando os exames são marcados e que falta o médico no dia marcado, eles 
tem dificuldade, pois quando remarcam fica difícil pela necessidade de fazer o exame 
enquanto já havia demorado e será prorrogado mais ainda, por este e muitos outros 
motivos, inclusive vários foram os ingressos na justiça para com que os pacientes 
tivessem o seu direito cumprido, ciente da compreensão em se debruçar e analisar a 
melhor maneira possível em resolver e minimizar o sofrimento desta população que 
tanto necessita de saúde. 

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2020. 

Louriv 	ra dos Santos 
- Vereador - 



CÂMARA MUN ICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

INDICAÇÃO N°. 39  / 2020 

Considerando que muitos serviços não essenciais voltaram ao normal com 
medidas restritivas proteção contra o COVID - 19; 

Considerando que muitos dependem dos empregos propostos por festas em 
geral; 

Considerando que devido a pandemia muitos perderam os empregos e muitos 
estão à perder se continuar fechado os salões de festas; 

Considerando que os proprietários destes salões estão dispostos a cumprir todos 
os protocolos de combate ao enfrentamento do COVID - 19; 

Considerando que muitos serviços estão trabalhando normalmente, podemos 
flexibilizar à todos cumprindo as medidas de distanciamento social; 

Considerando que se tenha sensibilidade do Poder Público Federal no cuidado 
com seus munícipes. 

O Vereador que o presente subscreve, Indica ao Ex.mo. ao Ex.mo. Senhor 
prefeito Luiz Barbosa de Deus, a fim de que sejam tomadas as medidas no intuito de 
permitir o funcionamento dos salões de festas, decoração e CIA, observando a capacidade 
do local e o distanciamento social, sendo de responsabilidade do organizador o 
cumprimento de tais medidas. A população agradece a sensibilidade da gestão do 
executivo, na apreciação da indicação em tela. 
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CÂMARA MUN ICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2020. 

Lourival Moreira dos Santos 

- Vereador - 
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CÂMARA MUN ICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

INDICAÇÃO N°  42 /2020 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo, interpretando o 
sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus trabalhos, Indicação 
ao Senhor MAJ BM Cruz, do 15° GBM, solicitar que seja feito a diligência a fim de que 
seja verificado um subterrâneo no antigo supermercado Ramos, o qual está fechado à 
muito tempo, situado na rua da Providência, Bairro Perpétuo Socorro, onde está com 
vazamento e concentração de água parada, um criadouro de mosquito da dengue um 
perigo para as estruturas das residências e prédios próximos, pois a água está infiltrando 
no subsolo destas construções. Desta forma concedendo assim um pouco de dignidade 
humana aos cidadãos pauloafonsinos desta localidade. 

Renovamos a Vossa Senhoria nossos protestos de verdadeira estima. 

Sala das Sessões, em 09 de novembro de 2020. 

Lourival Moreira dos Santos 

- Vereador - 


