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

atribuiçÕe. Éilü 
" 

Éàir"ntais, vem à presença Çe vossa Excelência solicitar,
r.- n--Í^:r^

apos deliberaçao 
" "prõr.ção 

do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito

de Barreiras João 
'garOósa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte

indicação:

Que seja feito o serviço de requalificação e lluminação na Rua Nossa

senhora da conceição, Bairro santa Luzia, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A recuperação das Ruas nos bairros e de suma importância para as

comunidades, geiando 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

Municipal.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2022.

IZABEL ROSA DE
Vereadora - AVANTE
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EXCELENTÍSSITUO SENHOR PRESIDENTE DA CÂNAANADE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
DE VEREADORES

atri b u içÕes reg a is e reg i m enta is, vem, à p resen ç" ;; -v;;;' 
;r'.'"H;:f $:,:ffi;apos deliberação e aprovação do Plenário, sqa ei,ôaminhada ao Exmo. sr. prefeito

fl?,.tfi:ias 
João Barbósa de souza sobrinhà tzito Éãio*;i à sesuinte

' Que seja feito a requalificação asfáltica da Rua Nova olinda, vita Dulce,neste Município.

JUSTIFTCATIVA

A recuperação das Ruas nos bairros é de suma importância para ascomunidades' gerando qualídade de vida e oportuÀizando melhor trafegabilidadede veículos e pedestres.
Outro motivo deste pedido

segurança para a população,
econômico e social do local.

de melhoraria na infraestrutura, é oferecer maise também contribuir para o desenvolvimento

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobrespares a aprovaÇão da presente indicação 
" proriãencias do poder ExecutivoMUniCipal. 
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Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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ExcELENTísstwro sENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

Vereadora ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e reg is, 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 a requalificação asfáltica da Rua Presidente João Batista
Figueiredo, Bairro Novo Horizonte, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A recuperação das Ruas nos bairros e 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 mais
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 providênciaé do Poder Executivo
Municipal.

IZABEL ROSA D

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2022.

DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentaís, vem- à presença de Vossa Excelência solicitar,
apos deliberação e aprovação do Plenário, seia encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito
de Barreiras João Barbosa de souza sobrinho (Zito Baruã"ài a seguinte
indicação:

. Que seja fei!1 a Limpeza do chafariz da praça castro Arves,Centro, neste Município.

A presente indicação visa atender aos pedidos realizados pelos moradoreslocais, bem como os diversos comerciantes, os munícipes procuraram estavereadora solicitando providências no sentido de executar a iimpeza desse referidochafariz, que se encontra em t9t.ar abandono por parte do poder público,
contribuindo para a proliferação do Mosquíto Aedes aegypti, causador da dengue,Zica e Chikungunya.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atençãoaos nobres Edis, e providencias do poder Executivo Municipai.

qssinaúrãdcEnr!--nEi

Sala das SessÕes, 23 de fevereiro de 2022.

Vereadora - AVANTE
ROSA DE
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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 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 estudado a viabilidade da implantação de uma faixa de
pedestres, bem como, construção de parada de coletivo com
cobeÉura, no Residencial São Francisco, neste Município.

JUSTIF!CATIVA

Os munícipes estiveram com esta vereadora e solicitaram a implantação
da sinalização horizontal e construção do ponto de ôníbus no endereço acima
citado.

A construção de pontos ônibus, em pontos estratégicos, melhora a
qualidade de vida da população que depende do transporte.

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, 18 de janeiro de 2022.

L ROSA DE
Vereadora - AVANTE
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