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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS

atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência sôkitar,
apos deliberação e aprõvação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito

de Barreiras João 
'Barbósa 

de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte

indicação:

Que seja feito o serviço de requalificação asfáltica da Avenida JK,

Bairro do Flamengo, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A recuperação asfáltica nos bairros é de suma importância para a

comunidade,'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 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, 09 de dezembro de 2021.

IZABEL ROSA DE OLTVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
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ExcElENlíssrlrno SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene DE vEREADoRES
DE BARREIRAS 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,
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 feita a Limpeza da rua Custódio Moreno, Rua ao lado do INSS
até a Vila Dulce, neste Município.

JUSTIFICATIVA rf:,

A presente indicação visa atender aos pedidos rea pelos
daquele bairro, os munícipes procuraram esta vereadora solicitando
no sentido de executar a limpeza da Rua Custódio Moreno ou rua do Canal ,

o mato está alto e as pessoas estão correndo o risco de serem picadas por insetos
e animais peçonhentos, contribuindo para a proliferação do Mosquito Aedes
aegypti, causador da dengue, Zica e Chikungunya.

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

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2021 .

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101
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ExcELENTísslruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana DE vEREADoREs
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DO TOS, no
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência

SUAS

icitar,
apos deliberação e aprovação do plenário, seja encamínhada ao Exmo. sr.
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seg'uinte
indicação:

. Que seja feita a requalificação da pavimentação asfáttica da Rua José
Seabra, neste Município.

JUSTIFICATIVA

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

Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem
agraciados com a pavimentação, uma vez que, ameniza os transtornos causados
pela ação do tempo, tanto no período chuvoso quanto nos períodos de seca.

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, 14 de dezembro de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101

l.:.p
dia:.

p,:;d)

rü
,


