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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2.12116/ 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem 

na forma regimental, requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, 

juntamente com o Secretário de Administração, MD. Cleston Andrade 

Cavalcante, solicitando a implantação de 02 faixas de pedestre, na Rua 

Olavo Bilac, próximo a Escola Municipal Rivadalva de Carvalho, localizada 

no BTN Il. 

Considere-se que o pedido ora consignado visa dar uma visibilidade e 

evitar que ocorram acidentes, tendo em vista o fluxo de pessoas e de 

veículos que por ali se deslocam sempre. 

Sala das Sessões, em 01 de setembro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N2.1209/ 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem 

na forma regimental, requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, 

juntamente com o Secretário de Sec. de Saúde, Adonel Júnior, solicitando 

a reabertura da FARMÁCIA BÁSICA, do Complexo Tancredo Neves, onde 

atendia diariamente a população, tendo em vista a necessidade de uma 

farmácia que e de plena importância, que se torna possível dar um 

atendimento muito maior a população acima citada. Vale ressaltar que o 

deslocamento para o centro da cidade, vem causando grandes transtornos 

financeiros à população. 

Considere-se que o requerimento é proveniente de pedidos dos 

moradores da localidade acima citada. 

Sala das Sessões, em 01 de setembro de 2021. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 12102021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem 

na forma regimental, requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 

presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, 

juntamente com o Secretário de Infraestrutura, MD. Francisco Alves, 

solicitando a implantação de um calçadão a margem da via asfaltada 

iniciando na Barroca com termino na balança, haja vista a quantidade de 

pessoas que têm realizado suas atividades físicas (caminhada e corrida) 

nessa região. 

Considere-se que o pedido ora consignado visa evitar que ocorram 

acidentes na localidade acima citada. 

Sala das Sessões, em 01 de setembro de 2021. 
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