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EXcELENTÍssluo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrlnRn 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, ,pà.
deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito'de
Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

o Providenciar loca de tâmpadas, na Avenida José Bonifácio, próximo ao
Posto Buriti, Vila Brasil, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da referida avenida e comunidades adjacentes, vem sofrendo com
a ausência de luminárias na via pública, devido à insegurança causada pela ausência de
iluminação no local. Essa situação vem favorecendo as açÕes de vândalos, onde, as
pessoas que por ali trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos
causando pânico e desconforto dos moradores daquela região.

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

Vereadora - AVANTE

-amara Muni

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 36ll-9600 - Fone/Fax: (77)36t1=9628
Home Page: uwrv. camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-8 I 0 I

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2021.
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ExcELENTÍssrnao sENHoR pRESTDENTE DA cÂmlna DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2021.

IZABEL ROSA DOS SAN

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excetência solicitar,
qpó: deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeÍto
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito BarUosàl a seguinte
indicação:

O INDICA A NECESSIDADE DE PROCEDER MEDIDAS PARA VIABTLIZAR
A IMPLANTAçÃO DE PONTOS DE ÔNIEUS COM COBERTURAS NAS
LINHAS 07 DO TRANSPORTE COLETIVO QUE TRANSCURSAM
DENTRO DO BAIRRO CIDADE NOVA, NESTE MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA

Os moradores do Barrio Cidade Nova e imediaçÕes vem constantemente
solicitando que seja implantada ali naquelas localidadês, novos pontos de ônibus
com cobertura, bem como, providenciar a cobertura dos pontos existentes a fim de
melhorar as condições daquetes que utilizam o transporte coletivo, uma vez que,
existem várias pessoas na terceira. idade que dependem oésses serviços
diariamente, porém, tem dificuldades de locomoção para outros pontos de ônibus,
alem disso, há pessoas com mobilidade reduzidã nas imediações que necessitam
dessa alternativa de transporte mais proxima e, contendo uma paiaOa de ônibus
com cobertura possibilita aos usuários uma proteção contra a ação do tempo,
proporcionando maíor comodidade as pessoas que por ali aguard, á prrrrgem do
transporte.

Na certeza da compreensão e da sensibilidade das autoridades, esperamos que
seja solucionada essa dificuldade daquela comunídade.
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Vereadora - AVANTE
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ExcELENTÍsstuo SENHoR pRESTDENTE 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 encamirihada ao Exmo. Sr. prefeito'de
Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

. Que seja feito o serviço de requalificação asfáttica na Rua Vila Lobos
travessa com a Rua Jorge Calmon, em frente ao Supermercado Soma, Bairro
Santa Luzia, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A realização do serviço se faz necessária devido à grande quantidade de buracos e
erosões que dificultam o tráfico de veículos e o acesso dos moradores e transeuntes. A
medida também visa melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.

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, 19 de outubro de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVETRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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