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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Sabia 

Gabinete do Vereador Keko do Benone 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 	84  / 2021. 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Paulo Afonso, para que sejam Construindo um Posto de Saúde 
com Implantação do Programa Saúde Família -PSF, no Bairro: Sargento Jaime - BTN, no Municipio de 
Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Senhor Prefeito, Senhor Secretário a presente indicação faz necessário tendo em vista um motivo pelo qual 
possamos oferecer melhores condições no atendimento a nossa população. A construção e uma questão de 
saúde pública, porque representa a segurança das pessoas que precisa diariamente deste espaços, pressupostos 
da existência dos demais direitos, razão pela qual merecem especial cuidado, que vem sofrendo com a falta de 
acompanhamento médico. Essa situação prejudica todos os moradores, sobretudo crianças, idosos e acamados, 
que precisam se deslocar para posto de saúde próximo, que não tem capacidade para atender a demanda destes 
moradores, e muitas vezes não lhes é concedido atendimento. Outro problema é a sobrecarga no atendimento da 
Unidade de Saúde que recebe essas demandas. 
O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as demais 
formalidades regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, 
juntamente com o Exmo. Sr. Secretário Municipal Adonel Júnior. 

Sala das Sessões, em 03 de maio de 2021. 

4411-43tbelington a Silva 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Kelco do Bcpong 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 	86  / 2021. 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Paulo Afonso, para que sejam incluídos no rol de prioridade da 
vacinação da covid-19 os frentistas dos postos de gasolinas e funcionários dos supermercados, que 
exercem funções de risco no Municipio de Paulo Afonso Bahia. 

Justificativa 

Tal medida, se faz necessário para garantir a integridade física desses profissionais, que se encontram 
em exposição, tendo contato direto com clientes no Município de Paulo Afonso, exercendo atividade de risco. 

Tem sido noticiado nos meios de comunicação, a alta contaminação desses profissionais no âmbito 
nacional e estadual sendo motivo de preocupação, para o bom funcionamento dessas atividades. 

Por essa razão faz-se justo e necessário, promover a referida alteração a fim de se incluir os funcionários 
dos supermercados e frentistas dos postos de gasolina que realizam atividade de risco no Plano Municipal de 
Imunização. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as demais 
formalidades regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, 
juntamente com o Exmo. Sr. Secretário Municipal Adonel Júnior. 

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2021. 

Uelington da Silva 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Kelco- do ~ene 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  88 	/ 2021. 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Paulo Afonso, a aquisição através de licitação de 
dois caminhões novos, tração 4x2, equipado com tanque para limpa fossa para atender a 
Zona Rural e a Zona Urbana do Municipio de Paulo Afonso-BA. 

Justificativa 

O atendimento do presente requerimento, faz-se necessário para atender toda a comunidade da 

Zona Rural e Zona Urbana, que se encontra com frota limitada necessitando da ampliação da frota, 

para proporcionar um atendimento mais rápido, bem como, auxiliar na melhora da qualidade de vida 

de toda população que necessita dos serviços prestados por esses caminhões. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas as demais 
formalidades regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa da Daus. 

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2021. 

(171114gtodEif‘RSi ta 
- Vereador - 
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