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ExcELENTÍssltuto sENHoR pRESTDENTE DA cÂmena DE ,EREAD.RESDE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora TZABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuiçÕes legais e regimentais, vem_ à presenç, oã vorra Excelência solicitar,
1pÓ: deliberação e aprovação do Plenário, s"j, ei,órrinhada ao Exmo. Sr. prefeito
de Barreiras João Barbosa de souza sobrinhà (zito Barbosa), a seguinteindicação:

' Que seja feito o reparo na lluminação Pública da Rua Maria euitéria,Bairro JK, neste Município

JUSTIFICATIVA

A escassez de iluminação pública naquela localidade está colocando em riscoa segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando ocorrêncías deroubos, furtos, entre outros.
Portanto' visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres

P.'re.s. a aprovação da presente indicação e providênciaé do poder ExecutivoMunicipal.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2022.
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A Vereadora TZABEL RosA DE oLrvEtRA Dos sANTos, no uso de suasatribuições legais e regimentais, vem- à presença de Vossa Excelência solicitar,
?pó: deliberação e aprovação do Plenário, sela encaminhada ao Exmo. sr. prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinteindicação:

' gue seja feito o serviço de requalificação e fiuminação na Avenidasouza Moreira, Bairro são Miguer, neste ííunicípio

JUSTIFICATIVA

A recuperação das Ruas nos bairros é de suma importância para ascomunídades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidadede veículos e pedestres.
Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é ofêrecermelhores condiçÕes de vida e segurança para a população, e também contribuirpara o desenvolvimento econômico e sociar do locar.'
Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres

P9res a aprovação da presente indicação e providênciaõ do poder ExecutivoMunicipal.

Sala das SessÕes, 21 de fevereiro de 2022.
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EXCELENT|SSIIVIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂITIRRN DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

JUSTIFICATIVA
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A VCTCAdOTA IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS' NO USO dC SUAS

atribuiçÕes legais e regimentais, vern a presença de Vossa Excelência solicitar' após

deliberação e aprovaçáo do Plenário, seia encaminn"o" ao Exmo' sr' Prefeito de Barreiras

João Barbosa de souza sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

.QuesejafeitaarequalificaçãoasfálticainiciandonaruaCasteloBrancoe
finalizando na rua Souza Moieira, Bairro Santa Luzia' neste Município'

A realização do serviço se faz necessária devido à grande quantidade de buracos e

erosÕes que dificultam o tiatco de veículos e o acesso áos moradores e transeuntes' A

medida também visa melhorar a qualidade de vida dos moradores da região'

portanto, visando atender os anseios de nossa população, so_licito aos nobres pares

a aprovação da presente indicação e providências do Poder Executivo Municipal'

Sala das SessÕes, 16 de fevereiro de 2022' 't',§$?Fjüffii
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