
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

. Que seja feita a pavimentação asfáltica ou bloquetes da Rua Vitorina

Rosa Oliveira Silva, Bairro §andra Regina, neste Município: .1 *es#

A Vereadora IZABEL RoSA DE oLIVEIRA DoS SANToS, no uso de suas

atribuiçôes legais e regimentais, _v.em 
à presença de Vossa Excelência solicitar'

apos deliberação 
"ãpiãrrção 

do Plenário, seia encaminhada ao Exmo' sr' Prefeito

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

indicação:
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:
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DA CÂMARA DE VEREADORES
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A requalificação da pavimentação asfáltica nos nossos

importância para à, .orrnidades, gerando qualidade de vida e oportunizando

melhor trafegabilidade de veículos e pedestres'

Trata-sé de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem

agraciados com a pavimentação, uma vez que, ameniza os transtornos causados

péta açao do tempo, tanto peiíodo chuvoso quanto nos períodos de s.eca'
' 

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres

pares a aprovaçao oa presente indicação e providências do Poder Executivo

Municipal.

Sala das Sessões, 03 de janeiro de 2022.

SANTOS
Vereadora - AVANTE
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EXcELENTísslluo SENHoR pRESTDENTE DA cÂunRn DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL RosA DE oLrvErRA 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 recuperação da estrada vicinal do povoado
Boqueirão do Rodrigo, Zona Rural, neste Munic.ípio.
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JUSTIFICATIVA

ij

A presente índicação destaca a necessidade de
estradas supracitadas, as quais encontram-se em mau estado de
por elas escoam produtos da Agricultura Familiar, por onde passam ,úitos
veículos e moradores em geral, portanto estas obras são da maior importância,
e urgência.

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, 20 dejaneiro de 2022.

IZABEL ROSA DE OLTVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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EXCELENTíSSIITIO SENHOR PRESTDENTE DA CÂURNR DE VEREADORES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
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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:

. Que seja feita a recuperação da estrada vicinal do
Brava, Zona Rural, neste Município

-r nrüv!

JUSTIFICATIVA

A presente indicação destaca a necessidade de
estradas supracitadas, as quais encontram-se em mau estado de conservação,
por elas escoam produtos da Agricultura Familiar, por onde passam muitos
veículos e moradores em geral, portanto estas obras são da maior importância,
e urgência.

Portanto, visando atender
nobres pares a aprovação da
Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 20 dejaneiro de 2022.

Povoado Cana

os anseios de nossa população, solicito aos
presente indicação e providências do Poder

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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