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DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
oa cÂruaRA DE vEREADoRES

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 o comprimento da pavimentação asfáltica da Rua São
José e meio-fio até sede da nova creche da Vila Dulce - Centro
Educacional São José.

JUSTIFICATIVA

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

Trata-se de anseio e comunitário e um sonho das famílias em serem
agraciados com a pavimentaçáo, uma yez gue, ameniza os transtornos
causados pela ação do tempo, tanto período chuvoso quanto nos períodos de
seca.

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 Junho de2021.
iras" B '''

ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

tc,rA tvlUniC

lu em

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628

Home Page: www.camaradebarreiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101



Cantnra futurtírryotle tsarreíras tsA
:

CNPJ: 16.256.893 /000 l-7 O

ExcELENTíssuvro SENHoR pRESTDENTE 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 limpeza e requalificação da pavimentação asfáltica da
Rua Orquídea - Gonjunto Habitaciona! Rio Grande, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A requalificação da pavimentação asfáltica nos nossos bairros é de suma
impoftância para as comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando
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 causados
pela ação do tempo, tanto período chuvoso quanto nos períodos de seca.

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

Sala das Sessões, 14 dejunho de 2021.

EL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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ExcElENlíssrlrlro SENHoR pRESTDENTE 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:

o Que seja feita a interligação da Rua do Canal - Bairro Vila Dulce, onde
foi construída a nova cREcHE DA vlLA DULGE, até a Rua Tome de
Souza - Bairro Vila Brasil e Rua São Jorge - Conjunto Habitaciona!
Rio Grande.

JUSTIFICATIVA

Solicita estudos técnicos para realização da interligação de três importantes
vias de acesso, á sede da nova Creche da Vila Dulce.
Essa ligação beneficiará a comunidade de três grandes Bairro de nossa
Cidade, sendo eles: Bairro Vila Dulce - Bairro Vila Brasil e Conjunto
Habitacional Rio Grande, ficando acessível aos pais, alunos e demais
membros das comunidades que irão se beneficiar das instalações da Creche e
Escola.
Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção aos
nobres Edis, e providências do poder Executivo Municrpal.

Sala das Sessões, 14 dejunho de2021.

ROSA DE OLTVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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ExcELENTíssllvro sENHoR pRESTDENTE DA
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂmana oe VEREADORES

Assinattrra de truncinnári.,

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
]Pó-s deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Prefeito de Barreiras João Barbosa de Souzá Sobrinho (Zito Barbosa), a
seguinte indicação:

' Que seja feita o comprimento da pavimentação asfáltica com e meio-
fio, da Rua Tomé de souza - vila Brasit, interligando com a Rua doGanal- Bairro Vila Dulce.

JUSTIFICATIVA

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

Trata-se de anseio e comunitário e um sonho das famílias em serem
agraciados com a pavimentaçào, uma vez gu€, ameniza os transtornos
causados pela ação do tempo, tanto período chuvoso quanto nos períodos de
seca.

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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Sala das SessÕes, 14 de Junho de 2021:

ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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