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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°.

53

2021

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na
forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicitando estudos visando a
implantação de um Pop Shopping no Bairro Tancredo Neves.
Considerando que tal medida representará inúmeros benefícios para os camelôs
e para a população, visto que a concentração em lugar determinado traz mais
segurança e conforto, além de permitir um melhor fluxo de pessoas nas ruas onde
atualmente as ambulantes praticam seu comércio.
Considerando que de um Pop Shopping no Bairro Tancredo Neves irá
representa um grande ganho aos vendedores do bairro.

Sala das Sessões em 12 de abril de 2021.

Leda Ma
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia

INDICAÇÃO N°.

56 / 2021

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na
forma regimental Indicar a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Barbosa de Deus e ao Secretário Municipal de
Saúde, solicitando estudos visando a implantação de uma farmácia básica da
rede Municipal de Saúde no Bairro Tancredo Neves.
Considerando o descontentamento da população que reside no bairro,
principalmente os idosos e pessoas com dificuldades de locomoção, que precisam
buscar seus medicamentos e acabam tendo que se deslocar até o Centro.
Considerando que a implantação de uma farmácia no bairro irá representa um
grande ganho para a qualidade de vida dos munícipes.

Sala das Sessões em 12 de abril de 2021.

Leda Ma
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