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EXcELENTísstnlto SENHoR pRESTDENTE DA cÂrunnn DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
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A Vereadora IaBEL RosA DE oLlvElRA 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 recuperação da estrada vicinat da Agrovira Água
Doce, Povoado Baixão, que dá início ao condomínio vento Leste,
neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação destaca a necessidade de efetuar methorias nas
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 os anseios de nossa população, solicito aos
nobres pares a aprovação da presente indicação e providências do poder
Executivo Municípal.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2022.

L ROSA DE OLIVEIRÂ DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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EXCELENTíSSIlvtO SENHOR PRESIDENTE DA CÂtuRRn DE VEREADoRES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A VETEAdOTA ]ZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS' NO USO dE

suas atribuiçÕes Égàir e regimentais, vem à presença de Vossa.Excelência

iãti.itrr, apOs OetiOeração e aprovação do Plenário, seja encaminl't'ao Exmo'

Sr. Prefeito de Barreirás João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa)' a

seguinte indicação:

. Que seja feita a requalificação da pavimelqç3o asfáltica da Travessa

do Sossego no Balrro Centro, neste Município'

JUSTIFICATIVA

A requalificação da pavimentação asÍáltica.nos.nossos bairros é de suma

importância para à, .o*rnidades, 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, ianto no período chuvoso quanto nos períodos

de seca.
Portanto, visando atender

nobres pares a aprovação da

Executivo MuniciPal.

os anseios de nossa população, solicito aos

presente indicação e providências do Poder

essãp -{o

ffifiâ A4j:ala das Sessões, 03 de janeiro de 2022'

IZABET ROSA DE OLIVEIRA SANTOS
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EXCELENTIssInlto SENHoR PRESIDENTE DA cÂnannn 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 seja feita a coleta de tixo na Agrovila Água Doce no Povoado do
Baixão, neste Município.

JUSTIFICATIVA

O objeto desta indicação fundamenta-se na necessidade da realização da
coleta seletiva do lixo semanal na comunidade da Zona Rural, para que ocorra
a devida limpeza e higienização das áreas. Atualmente a coleta de lixo não é
realizada periodicamente na localidade citada, onde residem 91 famílias, por
isso, se faz necessário a coleta, uma vez que estes moradores não possuem
forma de descarte do lixo que produzem, por isso ocorre a acumulação dos
resíduos, causando mau cheiro e também proliferação de fungos e bactérias que
prejudicam a saúde.

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.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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EXcELENTísstnlto SENHoR pRESIDENTE DA cÂunnn 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 seja estudado a viabilidade da implantação de semáforo e uma
faixa de pedestres no cruzamento entre à Avenida José Bonifácio e
Rua Arlindo Lopes, Bairro São Miguel, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A solicitação dos munícipes se justifica em virtude do intenso trânsito de
pedestres e tráfego de veículos que ocorre diariamente nas referidas vias
públicas, por se tratar de um local de acesso ao centro da cidade, bairros, casas
comerciais, UPA, escolas, provocando inúmeros acidentes.

A implantação do Semáforo, amenizará os problemas causados pelos
constantes acidentes ocorridos no local, dando maior condição de segurança às
pessoas que por ali círculam.

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

a-c?\
Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2022.

BEL ROSA
Vereadora - AVANTE
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