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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO N°. 	208  /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido plenário e dispensadas as demais formalidades 
regimentais, indica, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando uma 
limpeza geral: varrição, capinação, retirada de entulhos e utilização de máquinas pesadas, no 
Bairro: Prainha do Candieiro/BTN, no município de Paulo Afonso/BA. 

Justificativa 

Tem por objetivo manter os ambientes permanentemente limpos e saudáveis, voltados a 
proporcionando ao público interno e externo condições mínimas de higiene e conforto, além da 
manutenção e conservação dos bens públicos, em caráter permanente. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido 

Sala das Sessões, em 31 de agosto de 2021. 
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Uelington da Silva 

- Vereador — 
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APROVADO (A) NA SESSÂO N°  2038 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO O 
Estado da Bahia 

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

INDICAÇÃO Np.  212  / 2021. 

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 
Secretário de Saúde Municipal, hino. Sr. Adonel Gomes de Sá Júnior, para que sejam 
contratados mais fisioterapeutas para os hospitais municipais, no Munícipio de Paulo Afonso 

Bahia. 

Justificativa 

Devido a inúmeras queixa de paciente que sofre com a falta do profissional nas redes dos hospitais 

municipais. 
Conforme boletim divulgado pela Prefeitura, segundo dados oficiais divulgados pela Secretária de 
Saúde, nosso Municipio está com um grande número de pessoas afetadas, com 100 de mortalidade, 
3.964 infectadas e 3.530 recuperados, porém os recuperados carecendo de tratamento de reabilitação 

pós-covid. 
Diante disso, considerando a pandemia do Covid-19 que atingiu fortemente nossa população 
ficando evidente que necessitamos mais ainda da elaboração de politicas públicas voltadas para a 
saúde, contudo, necessário se faz o aumento de ações voltadas para a fisioterapias. 
O atendimento dessa indicação auxiliar na melhora da qualidade de vida de toda a população que 

necessita da atenção desse profissional. 

Uelington da Silva 
- Vereador — 

Sala das Sessões, em 01 de Setembro de 2021. 
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