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EXCELENTíssIuo SENHoR PRESIDENTE DA cÂunRR DE VEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

dia:.

A Vereadora
atribuições legais e

L RosA DE oLlvErRA Dos sANTos, no uso de suas
l: ,9T à presença de Vossa Excelência soticitar, após

g:19:::!ã:^=" lq1ção. d: prenário, seia 
"nãàrinnro, ao Errolt.""'r"r#',J"Jà

Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinhô (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

' Que seja feito o serviço de requalificação asfáltica da Rua Nova Olinda,Bairro Vila Dulce, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A recuperação asfáltica nos bairros é de suma importância para as comunidades,gerando qualidade de vida e oportunizando melhor' trafegabiiid;áu de veículos epedestres.
outro motivo deste pedido de melho raria na infraestrutura, é oferecer melhorescondiçÕes de vida .para a população, e também contribuir para o desenvolvimentoeconômico e social do local.
Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres paresa aprovação da presente indicação e providências do poder Êxecutivo Municipal.

Sala das SessÕes, 07 de junho de 2021.

-arnai'a Muntcip
Protocolo n"o

IZABEL ROSA DEõLIVEIRA T,OS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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EXGELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUARE DE VEREADORESDE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora TZABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuiçoes legais e regimentaís, vem.à p-resenf, oã vorra Excelência solicitar,apó-s deliberação 
. 
e aprovação do prenárío, r"1, án."minhada ao Exmo. sr.Prefeito de Barreiras João Barbosa de souzá sobrinho (Zito Barbosa), aseguinte indicação:

' Construção de uma Passareta, para interligar os Bairros: ARBORETOlao ARBORETO ll, neste Município. --

JUSTIFICATIVA

passarela oferecerá aos moradores, faciridade de acesso
ao Posto de que foi recentemente construído e está situado no Arboreto lte consequentementej diminuirá o risco que essas pessoas correm ao atravessar aBR 135, rodovía essa que não possui acostamento e tem um grande tráfego de
carretas, onde ocorrem diversos acidentes, alguns deles fataís.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção aosnobres Edis, e providências do poder Executivo Municipar.

Sala das Sessões, 08 dejunho de2021.

IZABEL ROSA DE OLTVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

.,,rora Municipa
Protocolo nP l\
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Ér,rre oa cÂrrlaRA DE ,EREAD.RESDE BARRETRAS ESTADo oa eaÉre - -' ' -',

.ê.prgv4 o euhsaessãt 'UP t^,l -.. r.. ar.. r l . ?a

A Vereadora TzABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuiçÕes legais e regimentais, vem à presenf" oã vorra Excelênãia soticitar,após deliberação 
. 
e aprovação do prenário, ,'"1"-ãr.rminhada ao Exmo. sr.

5§|!H fl"r,"t}:iras 
João'earbàsa de souzá sãorinno i2ito-á"rbosa), a

' construção de uma passareta., para^interrigar os Bairros: ARBoRETo, ao RESTDEN.TAL sÃo FRANCISCO, ,á"iã rvrrnicípio.

dVaz,,h,
pt/'tü,[l,J,t)

as\\',0t h

Assinattrra dc

alunos,
referida passarera oferecerá aos moradores, arunos e pais dede acesso ao posto de saúde, à Escora e creche recentemente,t il.ul I tel l[g

::::::,:::-:^:li,jly:"1, i: Arboreto n e Residenciar são Francisco,r r qt trytOt/\.r,

:J::1r:il"::ll"-llr,nuirá_o risco que essas pessoas correm ao atravessar a;fi;'n',.r1"íJr"* 13eaffefaq nnr{a ^^^rr^h .J:.,^--^-carretas, onde ocorrem diversos acidentes, arguns deres fatais.

Portanto, vísando atender os anseios de nossa popuraçâo, soricito atenção aosnobres Edis, e providêncías do poder Executivo nrinlcipar.

Sala das Sessões, 0g dejunho de2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

:r1lâlê Munici
Protqcolo n?
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A Vereadora TZABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuiçÕes legais e regimentais, vem a presànóà oã vo.r, er.bienJia soticitar,após deliberacão 
. 
e aprovação do ptenariã, ,+'ãr.rmínhada ao Exmo, sr.

I§fillt fl: .tU:i;'-Uã;'âã'üã", de souzá- sào'inr,; irit.-áarbosa), a

EÃUELENTISSTMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUENR DE VEREADORESDE BARRETRAS EsrADo oa eÀHre.

lnstalação de um poste de iluminação púbrica, na parada de ônibusARBORETO t, neste Município.""

JUSTIFICATIVA

A instalaçao o\\poste de ituminação, oferecerá aos moradores, do BairroArboreto ll, Arbor&o\ ll e Resírtenniat eãa E.^^^:^^_ÂÍoorero il, Arborê(o\ il e Residenciat são Francisco, segurança ao esperar ogâT::-:;:':',':::"1::::: ri1' o: onious que Istá rocari.,á. ,, marses daBR 135, náo dispÕe de iruminação propria, utirizan;;;;"á1T,tr,ililflrt::
das casas comerciais nas proximidades, que são ineficazes, não chega a iluminara parada de ônibus nem traz segurança aos moradores. consequentementediminuirá o risco que essas pessoas correm ao atravessar a BR 13s, rodovia essaque não possui acostamento e tem um grande tráfego de carretas, onde ocorremdiversos acidentes, alguns deles fatais.

Portanto, visando atender os anseios de nossa popuração, soricito atenÇão aosnobres Edis, e providências do poolr Executivo úini.iprr.

Sala das Sessões, 0g dejunho de2021.

Vereadora - AVANTE

rdnro
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