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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Sabia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 8 6 / 2018. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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, solicita a 
implantação de uma unidade da Farmácia Básica Municipal no 
Complexo BTN. 

Justificativa: A Farmácia Básica Municipal está disponível para toda 
a população e visa a fornecer medicamentos essenciais que garantam o 
tratamento eficaz de enfermidades às populações mais pobres do 
município, disponibilizando uma diversidade de medicamentos 
importantes para o tratamento de inúmeras doenças. A implantação de 
uma unidade no Complexo BTN irá facilitar o acesso da população 
local e circunvizinha, que muitas vezes não tem como se deslocar para 
a ilha, justamente por ser composta em sua maioria, por pessoas de 
baixa renda. 

Sala das S-ásões, em 14 de setembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 	/2018. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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, solicita a 
implantação de um quebra molas na Rua Belmonte, nas proximidades 
do canal emissário, no Bairro Tancredo Neves III. 

Justificativa: A implantação de um quebra molas na Rua Belmonte, 
nas proximidades do canal emissário, no Bairro Tancredo Neves III, 
irá atender a solicitação da população local, fazendo com que os 
veículos que por ali trafegam reduzam sua velocidade, proporcionando 
maior segurança aos moradores e pedestres. 

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  g8  2018. 

O Vereador que o presente subscreve depois de 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, solicita a 
implantação de iluminação publica no trecho que se estende entre o 
Campo do Canarinho até o Condomínio Celidone de Deus, no Bairro 
Tancredo Neves III. 

Justificativa: A implantação de iluminação publica no trecho acima 
citado, trará conforto e segurança para a população local e visitante. 
Os moradores reclamam da segurança no local, visto que a falta de 
iluminação, facilita a ação de bandidos e usuários de drogas. 

Sala das S sões, em 14 de setembro de 2018. 
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