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excelerurisslMo SENHoR PRESIDENTE
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA'

ol cÂuaRa DE vEREADoREs

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

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

após áeliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo Sr'
prefeito de Bârreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a

seguinte indicação:

. Que seja feita a revitalização, com colocação de bancos, parque

infantil e academia ao ar livre, com projeto de arborização das Praças
no final da Rua São Jorge, Conjunto Habitacional Rio Grande, neste
Mun icípio.

JUSTIFICATIVA

A indicação faz-se necessária tendo em vista a reivindicação dos moradores

deste bairro, visando uma melhor qualidade de vida à população local

A sugestão é para que o referido parquinho inÍantil seja instalado no mesmo

local ondé será instalada a academia ao ar livre, para estimular a prática de

atividade fisica aos moradores desta área e oferecer exercicios leves e

moderados, com equipamentos que convidam os moradores do bairro a

abandonar o sedentarismo, de maneira gratuita e divertida, bem como os

brinquedos infantis que trará alegria e diversáo as crianças
A instalaçáo de bancos e o projeto de arborizaçáo, também vai proporcionar

um lugar de láser para a comunidade se encontrar nos horários de folga e finais

de semana.
Portanto, visando atender os anseios de nossa populaçáo, solicito

atenção aos nobres Edis, e providências do Poder Executivo Municipal.

An ro o errr sessã
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IZABEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
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ExcELENrisstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmaRl 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:

. lmplantação de Parada de Ônibus com cobertura, no Ponto Final da
linha 2, na Rua São Jorge, Conjunto Habitacional Rio Grande, neste
Município.

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de facilitar a rotina de quem depende do transporte coletivo,
a implantação dessa parada facilitará o acesso melhorando a mobilidade urbana,
facilitado assim a vida dos que ali trafegam. Esta indicação faz jus a grande
necessidade daquela população e de grande relevância para dar mais conforto
àqueles que utilizam este modal de transporte público.

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

Ap
dia:

Sala das SessÕes, 29 de junho de 2021.

DE OLIVEIRA DOS SANTOS
'ereadora - AVANTE
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EXCELENTíssuvro 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, apos
deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr, Prefeito de
Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

Proceda a construção de uma Iombada transversal (quebra-molas) na Rua
10 de Maio, centro, neste Município.

JUSTIFICATIVA
Ç

{iir. "

dade da construção de uma lombada no mencionado local, dado
a velocidade com q\à os veículos trafegam naquela via, sendo constante o pedido
daqueles moradores construção de tal obstáculo, no intuito da reduçáo na velocidade
dos veículos.

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, 30 de junho de 2021.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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ExcElENrissrlro SENHoR pRESTDENTE DA cÂmana 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,
apcs deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Prefeito de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a
sequinte indicação:

" Que seja construído o Memorial Municipal de Barreiras.

JUSTIFICATIVA

Solicitamos a construção do MEMORIAL MUNICIPAL DE BARREIRAS, visto
que grande parte das famílias em nosso Municipio, não dispÕe de condiçÕes ou
espaÇo físico para acomodar as pessoas que comparecem para prestar
corrdolências e solidariedade a família enlutada.

Trata-se de um espaço comunitário onde as famílias possam se despedir de
serls entes queridos.

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, 06 de julho de 2021.
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DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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ExcElENrisstrvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruRRR 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 feito o complemento da pavimentação asfáltica da Rua
Califórnia - Vila Dulce, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A 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 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.

'in-,Ç-d/_ Sala das SessÕes, 06 de julho de 2021.

DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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