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EXcELENT[ssluto SENHoR PRESTDENTE DA cÂnannR DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHTA

I
A VCTEAdOTA IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, NO USO dE SUASatribuiçôes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar, apósdeliberaçã9 e aprovação do Plenário, seja entaminhada ao Exmo. sr. prefeito deBarreiras João Barbosa de Souza Sobrinhô (Zito Barbosa), , r"!rini" indicação:

,

o Que-seja estudado a viabitidade da construção de um redutor de vetocidade,
em frente ao Restaurante e Ghurrascaria nãio ae Sol LtJa, estabelecida naAvenida CléristonArídrade, no í.755, bairro São Miguer, nàsíe município, bemcoÍno a implantação de sinalização horizontal, cori a faixa de pedesire neste

.. 
mesmo local.

JUSTIFICATIVA

!:Íd1 , 
Sr. osmar Léo Tormem (conforme ofício em anexo) e vários clientes daquelalocalidade, tendo em vista a constatação do tráfego de veícuto com excesso develocidade praticada por alguns motoristaó naquele local.

- A instalação de um redutor de velocidade e a sinalízação adequada, contribuirá deforma eficaz fara garantir a segurança dos pedestres, evitando desta forma, possíveis
acidentes-

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

Sala das Sessões, 2O dejulho de 2021.

ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, Vereadora -AVANTE
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exceunrlssliio SENHoR pRESIDENTE ol cÂuam 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,
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 seia feito reposição de lâmpadas e nêparos em geral na lluminação
Pública do Bairro Buriüs, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A iluminação, oferecerá aos moradores do Bairro segurança e melhor

trafegabilidade, inibindo tamtÉm atos de vandalismo e criminalidade.

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

Sala das SessÕes, 12 de agosto de2021.

IZABEL ROSA DE
Vereadora - AVANTE
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EXCELENTíSSIwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUaRe 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 delib"raçao e aprõvação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr' Prefeito

de Barreiras João 
'garbósa 

de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte

indicação:

. Construção e implantação de uma Pista de Skate com uma Quadra
Potiesportiva cobeÉa no Bairro Buritis, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação faz jus a grande necessidade dos moradores do Bairro e de

grande relevância para proporóionar a comunidade um espaço prazeroso, onde

[ossam realizar atividades esportivas, culturais e de lazer.

Com a construção da pista de Skate com a Quadra Poliesportiva, em

área interna, o Bairros Buritis ganhará sem sombra de dúvidas, uma nova e

bela paisagem, e passará a ser o cartão-postal de nosso Bairro Buritis,

sediando importantes eventos.
portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção

aos nobres Edis, e providências do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2021.

IZABEL ROSA DEOLIVEIRA S SANTOS
Vereadora - AVANTE
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ExcELENTíssmo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuam 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:

. Clue seja feita a revitalização, com colocação de bancos e com proieto
de arborização na Praça da lgreja Nossa Senhora daPaz, Bairro buritis,
neste tlunicípio.

JUSTIFICATIVA

A indicação faz-se necessária tendo em vista a reivindicação dos moradores
deste bairro, visando uma melhor qualidade de vida à população local.

A instalação de bancos e o projeto de arborização, também vai proporcionar
um lugar de laser para a comunidade se encontrar nos horários de folga e finais de
semana.

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

Sala das SessÕes, 12 de agosto de 2021.

IZABEL ROSA SANTOS
Vereadora - AVANTE
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ExcELENTísstnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂunm 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,
após deliberação e aprovação do PIenário, 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 e lluminação na Rua
Custódio Moreno, Vila Brasil, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A recuperação das Ruas 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 e segurança 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 Munícipal.

Sala das Sessões, 27 de agosto de2021.

DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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