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ExcELENTísstrtlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂrtaene 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,
?pó: deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito BarUã"ài à seguinte
indicação:

. Que seja feita a limpeza e substituição de tâmpadas, bem como apavimentação asfáltica ou de btoquetes da Rua Vitorina Rosa Oliveira
Silva, Bairro Sandra Regina, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A limpeza e substituição de lâmpadas, bem como a pavimentação asfáltica
no bairro é de suma importância para a comunidade, gerando qualidâoe o" vida eoportunizando 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 causadospela ação do tempo, tanto período chuvoso quanto nos períodos de seca.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres
Pgres a aprovação da presente indicação e providênciaó do poder Executivo
Municipal.

Sala das Sessões, 07 de março de 2022.
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ExcELENTíssrrtllo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmana 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:

. Que seja feito a requalificação asfáltica da Rua Luíz Gonzaga, Bairro
Vila Regina, neste Municipio.

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 providências do Poder Executivo
Municipal.

Sala das SessÕes, 08 de março de 2022.
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ExcELENrissrtno sENHoR pRESTDENTE DA cÂrueRa DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL RosA DE oLlvErRA 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 feito a requalificação asfáttica da Rua Paulo Afonso, rua do
Detran, Vila dos Sais neste Município.

JUSTIFICATIVA

A recuperação da Rua no Bairro é de suma importância para as
comunidades, pois e grande o movimento de pessoas e veículos no local,
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
nobres pares a aprovação da presente indicação e
Executivo Municipal.

população, solicito aos
providências do Poder

Sala das Sessões 15 de março de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Avenida Clériston Andrade)
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