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EXCELENTíssllr,to SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrlanR DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIM DOS SANTOS, no uso de suasatribuições legais e regimentais, vem .à presença de Vossa Excelência solicítat rpã,
deliberação e aprovação do Plenário, seja encamiánaOa ao Exmo. Sr. prefeito de Barreiras
João Barbosa de souza sobrinho (Zito Barbosa), , r"grnt" inoiórçao,

Que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua José Antônio Borges, Bairro
Morada Nobre, neste Município. '
(Fotos em anexo)

JUSTIFICATIVA

ÀSSinatUi'a jç' Flipri n:i.i

Justifica-se a presente indicação pela necessídade de se oferecer aos moradores
daquela localidade, condições dignas de transitar na referida rua que atualmente se
encontra em estado precárío prejudicando o tráfego dos moradores e veículos.

Portanto, visando atender os anseios de nosõa poputação, solícito atenção aos nobres
Edis e providências do Poder Executivo Municipal.

Barreiras, 30 de novembro de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVETRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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excelextÍsstMo SENHoR pRESTDENTE oR cÂHaRRR DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçôes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar, após

.deliberaçâo e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito de Barreiras
João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

Que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua Tiago Alves da Cruz, Bairro
Morada Nobre, neste Município.
(Fotos em anexo)

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente indicação pela necessidade de se oferecer aos moradores
daquela localidade, condições dignas de transitar na referida rua que atualmente se
encontra em estado precário prejudicando o tráfego dos moradores e veículos.

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

Barreiras, 30 de novembro de 2021.
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IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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EXCELENTíssluo SENHoR pRESTDENTE DA cÂunRR DE vEREADoRES DE
BARRE]RAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar, após
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 feita a pavimentação asfáltica da Rua Manoet Fernandes dos Santos,
Bairio Morada Nobre, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente indicação pela necessidade de se oferecer aos moradores
daquela localídade, condições dignas de transitar na referida rua que atualmente se
encontra em estado precárío prejudicando o tráfego dos moradores e veículos.

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

Barreiras, 30 de novembro de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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