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CÂMARA MUN ICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

INDICAÇÃO N°. 40 / 2020 

Considerando que no HNAS e HMPA está faltando constantemente insumos, 
como sondas de alimentação, entre outros; 

Considerando que muitos dependem destes Sumos e que muitas vezes tem que 
pagar para coloca-la; 

Considerando que devido a pandemia muitos insumos ficaram mais demorados 
para adquiri-los; 

Considerando que o HNAS e o HMPA são hospitais públicos; 

Considerando que é inadmissível pagar por qualquer insumo ou procedimentos 
utilizados para a saúde do paciente; 

Considerando que se tenha sensibilidade do Poder Executivo 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 que 
sejam sanadas ou minimizadas estas faltas de Sumos, como também se tenha todos os 
atos necessários de urgência sanados gratuitamente. A população agrade a sensibilidade 
da gestão do executivo, na apreciação da indicação em tela. 

Sala das Sessões, em 02 de novembro de 2020. 
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CÂMARA MUN ICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

INDICAÇÃO N°.  41  /2020 

Considerando que no HNAS e HMPA está faltando constantemente o exame de 
ultra som nos finais de semana; 

Considerando que muitos dependem destes exames para seu tratamento e 
diagnóstico de enfermidades; 

Considerando que devido a pandemia muitos exames de ultra som ficaram mais 
demorados para adquiri-los; 

Considerando que o FINAS e o 1-IMPA são hospitais públicos e devem fornecer 
tal exame; 

Considerando que é inadmissível pagar por qualquer exame de ultra som 
utilizados para a saúde do paciente; 

Considerando que se tenha sensibilidade do Poder Executivo 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 que 
sejam sanadas ou minimizadas estas faltas de exames de ultra som, necessários de 
urgência sanada gratuitamente. A população agrade a sensibilidade da gestão do 
executivo, na apreciação da indicação em tela. 

Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020. 
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- Estado da Bahia - 

INDICAÇÃO N°. 43 / 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 Il.mo. 
Senhor Francisco Brasileiro, Diretor da COELBA, em Paulo Afonso — BA. Para que seja 
efetuado a manutenção no poste que está caindo podendo causar algum acidente fatal, FOTOS 
EM ANEXO, situado na rua Argentina bairro Abel Barbosa, a fim de minimizar o sofrimento 
da população daquela localidade, a população agradece a compreensão e sensibilidade da gestão 
da COELBA, na apreciação deste requerimento em tela. Certo em ser atendido. Grato 
antecipadamente. 

Sala das Sessões, em 07 de novembro de 2020. 
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Justificativa 

Devido ao poste está caindo e podendo até causar acidente com vitima fatal, a fim de que 
possa dar solução a esta situação e até o devido momento não foram tomadas tais providências. 

Fotos em anexo: 

- Estado da Bahia - 
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CÂMARA MUN ICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

INDICAÇÃO N° 044/2020. 

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 Ex.mo. Senhor Francisco Brasileiro, Diretor da COELBA em Paulo Afonso — BA. 
Para que seja relocado, de forma gratuita, o poste, (com as informações, 000/9 , 
ROMAGNOLE, 6-12-93), FOTOS EM ANEXO, situado no meio da rua POLDMIA 
com a rua ALEMANHA, no bairro Prainha (VILA DA BRITA), para um local adequado 
a fim de minimizar o sofrimento da população daquela localidade, contribuindo para a 
fruição do trânsito no local, a população agradece a compreensão e sensibilidade da 
gestão da COELBA, na apreciação deste requerimento em tela. Certo em ser atendido. 
Grato antecipadamente. 

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2020. 

Lourival Moreira dos Santos 

- Vereador - 
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Justificativa 

Devido ao poste no meio da rua pela dificuldade em transitar na localidade e o 
escoamento a fim de que possa dar mais assistência aos moradores mesmo nos casos de 
saúde e segurança, muitas tentativas foram feitas a fim de resolver esta situação e até o 
devido momento não foram tomadas tais providências. 

Fotos em anexo: 
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