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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas

atribuiçôes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

. Que seja feito o serviço de requalificação asfáltica da Rua Vila Lobos,
Bairro Santa Luzia, neste Município.

JUSTIF!CATIVA

A recuperação asfáltica nos bairros é de suma importância para as
comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade
de veículos e pedestres.

Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é oferecer
melhores condiçÕes de vida para a população, e também contribuir para o
desenvolvimento econômico e social do local.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres
pares a aprovação da presente indicação e providências do Poder Executivo
Municipal.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2021 .

Âoro:: ,/ :/::Cü'f:%1

Vereadora - AVANTE
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

Vereadora - AVANTE
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
após deliberaçáo e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. PreÍeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicaçáo:

o lmplantação de Paradas de Ônibus com cobertura, nos pontos de
párada que compõe, Avenida Castelo Branco, Avenida José Bonifácio
e no Bairro Vila Nova, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de facilitar a rotina de quem depende do transporte coletivo,
a implantação dessas paradas facilitará o acesso melhorando a mobilidade urbana,
facilitado assim a vida dos que ali trafegam. Esta indicação faz jus a grande
necessidade daquela população e de grande relevância para dar mais conforto
àqueles que utilizam este modal de transporte público.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção
aos nobres Edis, e providencias do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessôes, 12 de fevereiro de 2021 .
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

o Solicitar Unidade Móvel de Saúde para o Povoado de São Jose do CTI
e povoado da Ponta D'agua, zona Rurat, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação é de extrema importância, já que uma boa parte da
população que reside na zona rural tem dificuldade em chegar muitas vezes à
cidade e obter atendimento.

considerando a possibilidade de que a unidade Móvel de saúde (uMS)
possa atuar como forma de estender a atenção básica de saúde nas localidades
supracitâdas, levando a acessibilidade de atendimento e acesso universal dos
serviços de saúde.

Diante do Exposto, solicito aos nobres Edis, a aprovação deste requerimento,
para que estas Comunidades citadas possam usufruir de uma melhor qualidade
de vida na promoção e garantia dos Direitos Básicos a saúde.

la das SessÕes, 17 de fevereiro de 2021.

EL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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