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A Vereadora TZABEL RosA DE oLlvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuiçÕes legais e regimentais, vem.à presença de Vossa Excelência solicitar,
1pó-r deliberação e aprovação do prenário, seja encaminhada ao Exmo. sr.Prefeito de Barreiras João Barbosa de souzá sobrinho (Zito Barbosa), aseguinte indicação:

. Que proceda- a manutenção e troca das !âmpadas dos postes deiluminação pública na zona rurat do São José do CTt, neste úunicípio.

JUSTIFICATTVA

. 
Tal solicitaç|g tem como objetivo, atender pedidos feitos por moradores,

munícipes e usuários daquela localidade, a esta Vereadora, poia, como relatopelos mesmos, o local apresenta vários pontos de iluminaçao .o, lâmpadasqueimadas.
Portanto, visando atender os anseios de nossa população, soticito atenção

aos nobres Edis, e providências do poder Executivo MunicipaÍ.

ExcELENTísslMo sENHoR PRESTDENTE DA cÂrrlaRn DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SA
Vereadora - AVANTE

1q(inatrtra do Fun

ê.proya
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ExcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂrrlena 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 requalificação da pavimentação asfáltica da Rua Rui
Barbosa, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A requalificação da pavimentação asfáltica nos nossos bairros é de suma
importância 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, ameníza 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, 12 de maio de 2021 .

,turo. ado em s sao
dia-:

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SA
Vereadora - AVANTE

.,n,rttrra do çuncinnário
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ExcELENTísslnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂnannn 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:

' Que seja feita da pavimentação asfáttica da Rua Vitorina Rosa, Sandra
Regina, neste Município. (Foto anexa)

JUSTIFICATIVA

Assin3[np3 66

A requalificação da pavimentação asfáltica nos nossos bairros é de suma
importância 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 açâo 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, 24 de maio de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
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