
Carnara Jvlurtíryof {e tsanreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

ExcELENTÍssruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrunRn DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
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Sala das Sessôes, 18 de janeiro de 2022.
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A Vereadora IZABEL RosA DE oLlvElR.A Dos sANTos, no uso de
suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência
solicitar, apos deliberação e aprovação do Plenário, sejá encaminhada ao Exmo.
Sr. Prefeito de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a
seguinte indicação:

. Que seja estudado a viabiridade da implantação de uma faixa
pedestres, ê!n frente à Escora professor ltarajú eueiroz,
Residencial São Francisco, neste Município.

JUSTIFICATIVA

. Os munícipes estiveram com esta vereadora e solicitaram a implantação
da sinalização horizontal e construção do ponto de ônibus 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.
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ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
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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 requalificação da pavimentação asfáltica da Rua
Alvorada, no bairro Morada da Lua, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A requalificação da pavimentação asfáltica nos nossos bairros é de suma
importância para as comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando
melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

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

das Sessões, 14 de fevereiro de 2022.

ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora

Sala
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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 requalificação da pavimentação asfáltica da rua
Santo A.maro (próximo a escola Celso Barbosa) no bairro Morada da
Lua, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A requalificação da pavimentação asfáltica nos nossos bairros é de suma
importância para as comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando
melhor trafegabilidade de veiculos e pedestres.

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, 14 de fevereiro de 2022.
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ROSA DE OLIVEIRA SANTOS

Vereadora
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ExcELENrissrruo SENHoR pRESIDENTE DA cÂuana 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 feita a substituição e aplicação de bloquetes da rua Custódio
Moreno, ao lado do INSS até a Vila Dulce, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender aos pedidos solicitados pelos moradores
daquele bairro, os munícipes procuraram esta vereadora solicitando providências
no sentido de executar a substituição dos bloquetes da Rua Custódio Moreno ou
rua do Canal, pois encontra-se intransitável.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção
aos nobres Edis, e providencias do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 08 de março de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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