
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bailia- 

Enio. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  ,.)p.u+  /2019 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na forma 
regimental, requerer a vossa excelência, que se designe remeter o presente ao 
Seno. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando A 
IMPLANTACAO DE UMA FARMÁCIA BÁSICA NO BAIRRO TANCREDO 
NEVES.  

Sendo que: 

O Complexo de bairros Tancredo Neves ê multo extensa, comportando 
atualmente mais de 50 mil habitantes. Necessitando assim, de uma Farmácia 
Básica para atender os moradores do bairro que não têm condições para se 
deslocar ate o centro da cidade para pegar os medicamentos, além do mals, nem 
sempre pode-se encontrar os medicamentos na farrnácia, acabando por frustrar 
os cidadãos por ameigo da falta destes. 

Sala das Sessões em 06 de setembro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ,~ /2019 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na forma 
regimental, requerer a vossa excelência, que se designe remeter o presente ao 
Esmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando 
ESTREITAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PADRE LOURENÇO 
IDO TRECHO QUE CORRESPONDE A PRAÇA PADRE LORENCO A ANTIGA 
FEIRINHA DO BTN II) E CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO NA 
MESMA LOCALIDADE.  

Sala das Sessões, em 06 de setembro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bailia- 

Exalo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUEREVIENTO N°.D3 /2019 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na forma 
regimental, requerer a vossa excelência, que se designe remeter o presente ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando A 
CONSTRUÇÃO DE UM ALBERGUE PÚBLICO NO BAIRRO TANCREDO 
NEVES 

Sendo que: 

O Complexo de bairros Manuseei Neves Ei muita extenso, comportando 
atualmente mais de 50 mil habitantes. Além de possuir muitas pessoas em 
situação de rua, e sabido que cada vez mais recebe-se novas pessoas que se 
aventuram em busca de uma condição de vida melhor. Um albergue no bairro 
Tancredo Neves, poderá acolher essas pessoas que vivem em situação de 
vulnerabllidade social e aqueles visitantes que não possuem lugar para se 
abrigar, dormir, tomar banho e comer. 

Jos Carlos Coelho ; st--112 	 _ 

Sala das Sessões, em DO de setembro de 20191.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE MULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

Exma. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. ,A...10 /2019 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o plenário, vem na forma 
regimental, requerer a vossa excelência, que se designe remeter o presente ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando ...À 
CONSTRUÇÃO DE UM VELATCRIO PÚBLICO NO BAIRRO TANCREDO 
NEVES.  

Sendo que: 

É de fundamental importância a implantaçâo de um velatódo público no 
complexo de bairros Tancredo Neves, pois sua população atual já ultrapassa os 
50 mil habitantes. Havendo a necessidade de um espaço neutro e resguardado 
para que as familias possam velar seus falecidos e serem confortadas nesse 
momento de forma mais humana e privativa. 

Sala das Sessões, em 06 de setembro de 2019. 
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