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ExcELENTíssuvro SENHoR pRESTDENTE
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
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OS VErEAdores IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS e RODRIGO
VIEIRA SILVA, 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 recuperação da estrada
povoado do São José do CTI até o povoado
as chácaras na divisa de Barreiras/São
Barreiras, neste Município.

vicinal que dá acesso ao
do lmbé, atendendo todas

Desiderio, Zona Rural de

JUSTIFICATIVA

As estradas que dão acesso aos povoados acima cita
condições dificultando o tráfego dos moradores, estudantes, produtores rurais!
precisam de transporte para se deslocarem das comunidades e de todos que por ali
trafegam, mostrando a necessidade de proceder com urgência à realização de
patrolamento e encascalhamento. O patrolamento e o encascalhamento a serem
realizados são de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores
de veículos, betn corlo, ao deslocamento das pessoas que utilizarn aquelas vias, como
os produtores, estudantes que utilizam as referidas estradas, urra vez que, devido às
más condições oferecidas prejudicarn consideravelmente o ir e vir das pessoas.

Sendo assim, na certeza que o executivo rnunicipal, não medirá esforços para
atender a indicação, solicito a votação dos nobres pares.

Sala de §essÕes, 10 de fevereiro de 2021 .
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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 delíberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

. Que sejam feitos reparo na iluminação pública e a capina da Praça do
Arboreto ll, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que a iluminação pública e
essencial para a qualidade de vida da comunidade, constitui-se num dos vetores
importantes para a segurança pública, no que se refere ao tráfego de veículos e de
pedestres e à prevenção da criminalidade. Os munícipes procuraram esta
vereadora solicitando providências no sentido de executar a limpeza na área acima
mencionada, pois o mato está muito alto e as pessoas estão correndo o risco de
serem picadas por insetos e animais peçonhentos.

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

Sala das SessÕes, 10 de fevereiro de 2021 .

Aprov
dia:

ROSA oe Õ-r_úÉnÂ
Vereadora - AVANTE

,l:I'r:ffi-ff-

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: wu'w.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8 I 01



Carnnra Jvlurtíryof {p Barreíras tsA
CNPJ: 1 6.25 6. 893/00 Ol -7 O

ExcELENTísstmo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

,iloíd lvlunlclpâl 0e bor,.
Protocolo no ZSA

e ,#_r49$Jtl&r,,ar
ffi

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 sejam feitas a cobertura e a reforma da quadra de espoÉes,
localizada na Praça Joaquim Neto, vila Brasil, neste Município.

JUSTIFICATIVA
:-i,:r.ic

As quadras esportivas são espaços de recreação de uso coletivo, destin
a crianças e adolescentes onde podem correr saltar, realizar seus jogos de futebà
basquete, queimada, voleibol, desfrutando da liberdade dos movimentos, além da
segurança por serem espaços fechados.

Ao praticar esportes, as crianças e adolescentes podem interagir com outras
pessoas e se desenvolverem melhor socialmente.

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

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2021 .
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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 providencie melhorias na iluminação pública na ponte que faz
ligação entre os bairros: Arboreto ll e Conjunto Habitacionat São
Francisco, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Munícipes, residentes nos bairros Arboreto ll e Conjunto Habitacional São
Francisco, solicitaram a referida reivindicação pelo fato de utilizarem muito a ponte
que ligam os dois bairros e a mesma se encontra com iluminação precária e isso
vem causando medo quando necessitam Íazer a travessia a noite para irem ao
trabalho, escola e outras necessidades.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção
aos nobres Edis, e providencias do Poder Executivo Municipal.
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por3. Sala das SessÕes, 10 de fevereiro de 2021 .
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