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exceleHrísstmo sENHoR PRESIDENTE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
OA CÂTIIANA DE VEREADORES DE

,inara Municipal deBarretras' Br'

A Vereadora IZABEL ROSA OE OLIVEIRA DOS SANTOS' no uso de suas

atribuiÇóes legais ê ,"gir"nt"itli;'ãpi"t"nçá de Vossa Excelência solicitar' após

delibeiação e aprovaçáo do prã"áti",'t+:""áÁinÉ'0" ao Exmo' Sr' Prefeito de Barreiras

;ãr ilrb";;ãe souza souiintro iziío Barbosa)' a seguinte indicaÇão:

. Que seja feita a implantação do Sistema de Esgolrmentt !?lt5-111'^'.1"'.li'
JoÃo, Éã"irentaçao istaiica na Rua Piaui' na Vila Brasil' neste munrcrpro'

JUSTIFICATIVA

Os moradores da comunidade supramencionada vêm sofrendo ao longo dos anos

com o perioOo chuvoso, pois, as águas percorrem os declínios da via e represam em

determinados pontos das ,ur", 
"ánrãqu"ntemente, 

diÍiculta a trafegabilidade de veículos

e pedestre.

Outro fato relevante e que demonstra a real necessidade é com relação à

proliferação da dengue, u."'")q'"' por ser a água parada e ponto de procriação do

mosquito "Aedes Aegvpti' "t 
plt"ãJ i'otl'* ";::-9:]ocais 

ficam mais vulneráveis a

contrair a doença, por isso, requer a siiuação' uma maior atenção do poder público' vez

que, trata-se de aç0"" pr"u"nlJlt p"'à à 
""ni"ção 

dos casos de dengue e uma questão

de saúde Pública.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população' solicitoaos nobres pares

a aprovação da presente ino''iãçàÀ e providências do Poder Executivo Municipal'

das Sessôes, 16 de março de 2021'

IZABEL ROSA DÉ OLMEIRA DOS SANTOS

Vereadora - AVANTE Aoro
dia

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 3611-9628
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exceleruríssluo SENHoR pREstDENTE oa cÂulna DE vEREADoREs DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
ahibuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar, após
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 implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, assim
como, pavimentação asfáltica na Rua Capelinha, na Vila Brasil, neste
município.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da comunidade supramencionada vêm soÍrendo ao longo dos anos
com o período chuvoso, pois, as águas percorrem os declínios da via e represam em
determinados pontos das ruas, consequentemente, diÍiculta a trafegabilidade de veículos
e pedestre.

Outro fato relevante e que demonstra a real necessidade é com relação à
proliÍeraçâo da dengue, uma vez que, por ser a água parada e ponto de procriação do
mosquito "Aedes Aegypti", as pessoas próximas a esses locais ficam mais vulneráveis a
contrair a doença, por isso, requer a situação, uma maior atençâo do poder público, vez
que, trata-se de ações preventivas para a amenização dos casos de dengue e uma questão
de saúde pública.

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 Sessõês, í 6 de março de 2021 .

Vereadora - AVANTE

t<.-,)"-, Iià;p-
Assinatura do Funcionário
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EXCEUCUTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE OA CÂUNRI DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.
3mara Municipalde Barreiras - un
Protocolo no :6 5

AVereadora|ZABELROSADEOLiVEIRADOSSANTOS,nousodesuas
atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar, após

ãàiúãrãçao 
"ãprovaçãõ 

do Plenário, sêja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito de Barreiras

João Bárbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

. Que seja Íeita a implantaçâo do sistema de Esgotamento-_sanitário., assim

como, pavimentação asfáltica na Rua Olavo Bilac, na Vila Brasil, neste

municíPio.

JUSTIFICATIVA

os moradores da comunidade supramencionada vêm sofrendo ao longo dos anos

com o período chuvoso, pois, as águas percorrem os declínios da via e represam em

determinados pontos das ruas, consequentemente, dificulta a trafegabilidade de veículos

e pedestre.

Outro fato relevante e que demonstra a real necessidade é com relação à

proliferação da dengue, uma vez que' por ser a água parada e ponto de procriação do

mosquitó.Aedes Aãgypti", as pessoas próximas a esses locais ficam mais vulneráveis a

contrair a doença, por isso, requer a situação, uma maior atenção do poder público' vez

que, trata-se deãções preventivas para a amenizaçáo dos casos de dengue e uma questão

de saúde pública.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres paÍes

a aprovaçâo da presente indicação e providências do Poder Executivo Municipal'

Sala das Sessões, 16 de março de 202'1.

Vereadora - AVANTE

E'I|a3 l8 laL.àslILhsG

Assinatura do Funcinnárió
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excelextísstuo SENHoR pREstDENTE oa cÂmlm DE vEREADoREs DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

-âmara Municipalde Barreiras' o,
Protocolo no:§9â-

A Vereadora IZABEL ROSA DE OL|VE|RA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar, após
deliberaçáo e aprovaçáo do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito de Barreiras
João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

. Que seja feita a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, assim
como, pavimentação asfáltica na Rua da Proclamação, na Vila Brasil, neste
município.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da comunidade supramencionada vêm sofrendo ao longo dos anos
com o período chuvoso, pois, as águas perconem os declínios da via e reprêsam em
determinados pontos das ruas, consequentemente, dificulta a trafegabilidade de veículos
e pedestre.

Outro fato relevante e que demonstra a real necessidade é com relação à
proliferação da dengue, uma vez que, por ser a água parada e ponto de procriação do
mosquito "Aedes Aegypti", as pessoas próximas a esses locais ficam mais vulneráveis a
contrair a doença, por isso, requer a situação, uma maior atenção do poder público, vez
que, trata-se de ações preventivas para a amenização dos casos de dengue e uma questão
de saúde pública.

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, 16 de março de 2021 .

Vereadora - AVANTE

Énãs:Hff#-."6
_w--+w,_
Assinatura do Fu ncioná rio

ÀPro

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



CamarcL Ivlurtícíyaf [e Barreíras BA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

-âmara Municipalde Qalrerras. br.
Protocolo no
em J3y

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,

apos áeliberaçao e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.

irefeito de Bârreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a

seguinte indicação:

. Que seja feita a Limpeza do canal na Rua Constantino Gatarino de

Souza, Vila Brasil, neste MunicíPio

JUSTIFICATIVA

EXCELENT|SSTMO SENHOR PRESIDENTE
DE BARRETRAS ESTADO DA BAHIA.

Sala das Sessões, 15 de março de 2021.

IZABEL ROSA DE

DA CÂMARA DE VEREADORES

A presente indicação visa atender aos pedidos realizados pelos moradore§

daquele bairro, os municipes procuraram esta vereadora soticitando providências

no sentido de executar a limpeza no Canal da área acima mencionada, pois o
mato está alto e as pessoas estão correndo o risco de serem picadas por insetos

e animais peçonhentos, contribuindo paÍa a proliferação do Mosquito Aedes

aegypti, causador da dengue , Zica e Chikungunya'-"portanto, 
visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção

aos nobres Edis, e providencias do Poder Executivo Municipal.

r i. DI,
diat

Vereadora - AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: Q7\ 3611-9600 - Fone/Fax: Q7) 36ll'9628- 
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ExcElENTíssltvlo sENHoR pRESTDENTE DA cÂtuRne 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 encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito de
Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

o Que seia feita a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, na Rua
Rosalvo Boaventura, na Vila Brasil, neste município. .

JUSTIFICATIVA

Os moradores da comunidade supramencionada vêm sofrendo ao tongo dos anos
com o período chuvoso, pois, as águas percorrem os declínios da via e represam em
determinados pontos das ruas, consequentemente, dificulta a trafegabilidade de veículos
e pedestre

Outro fàto relevante e que demonstra a real necessídade é com r:elação ,à

- prolifêração da dengue, uma vez que, por ser a água paráda e ponto de pro.criação do
mosquito "Aedes Aegypti", as pessoas próximas a esses locais ficam mais vulneráveis a
contrair a doença, por isso, requer a situação, uma maior atenção do poder público, vez
que, trata-se de ações preventivas para a amenização dos casos de dengue e uma
questão de saúde pública.

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

{A-uLL Sala das Sessões, 16 de março de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Vereadora - AVANTE

Aor

-
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ExcELENrissrrrro SENHoR pRESTDENTE DA
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHTA

Protocolo n9.- ,

Emjfl.! a,Ç I

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

o Que seja feita a Construção da Praça da lnclusão com Jardins
Sensoriais, na Rua BIumenau, espaço localizado ao lado da nova sede
do CEPROESTE e atrás do Posto de Saúde Clayton Pignata, neste
Município.

JUSTIFICATIVA

O direito à acessibilidade de.pessoas com deficiência se fundamenta nos direitos

humanos e de cidadania, sendo regulamentado no Brasil pela Norma Brasileira

9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR, 2015). Para gUe

todos tenham acesso aos lugares públicos. Os jardins sensoriais têm umrvalor
terapêutico, pois a frequente visitação permite às pessoas com deficiência terem

contato com a natureza num ambiente seguro. Os jardins sensoriais podem

contribuir para o bem-estar físico e emocional, podendo ser locais agradáveis gye
permitam relaxar, refletir, meditar, contemplar e conversar.

Os 5 sentidos (tato, paladar, olfato, visão e audição) são despertado pelos jardins
sensoriais, os quais utilizam da metodologia no uso das texturas, o cheiro, o
sabor, a imagem e o som, permitindo que todos tenham uma experiência única e
especial ao visitar esse local. Os jardins apresentam também benefícios
psicologicos, cognitivos, emocionais e educacionais.

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

. 
" ' ' 

,'

CÂMARA DE VEREADORES" .:mara Ívlunicipal de B, âS' úrr

ff3 Sala das Sessões, 15 de abril de 2021.çtfztU*-

ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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