
Cârnara Svlurtícíyaf 6e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001-7 0

excelerurÍsstMo SENHoR pREstDENTE
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

oe cÂuaRa DE vEREADoRES
LamAfa MUntctpdt uC bàÍ íE,r ú,ríotoc0lo no ilPeq,Jar,ea7ffi€;J+

=K?-t"l". I
^rr,n.,rrndnffi;r,._-

A Vereadora IZABEL ROSA DE OL|VEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar
apOs dêliberafao e aprãvação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicaçáo:

. Que seja feita a implantação da "faixa de pedestres,,, bem como a
construção/implantação de um "quebra-molas,,, nas proximidades da
Escola Municipal Joaquim Neto localizada à Rua Joaquim Neto no
Bairro Vila Brasil.

JUSTIFICATIVA

Diante da alta trafegabilidade de veículos e pedestres, que transitam nas
imediaçôes da Escola Municipal Joaquim Neto, no Bairro Vila Brasil, requeremos
que seja discutida e aprovada em votaçáo, demandando ao poder Executivo
Municipal, determinar ao setor competente que proceda com a
implantaçáo/construção da faixa de pedestres e quebra-molas com sinalização
visível ao condutor.

Trata-se de um anseio comunitário, uma vez que, minimizará o eminente risco
de possíveis acidentes, tendo em vista o retorno das aulas já previsto para o mês
vigente.

Portanto, visando atender os anseios de nossa populaçáo, solicito aos nobres
pares a aprovaçâo da presente indicaçáo e providências do poder Executivo
Mun icipal.

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de2021.

IZABEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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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 seja feita o Sistema de Esgotamento Sanitário, assim como a

implantação de Asfaltamento ou colocação de Bloquetes na Rua
Recanto do Rio na Vila XuruPita.

JUSTIFICATIVA

A implantação do sistema de esgotamento sanitário e da colocação de
bloquetes ou asfaltamento, visa o controle de doenças, assim como contribui para

a redução dos dejetos que são lançados no Rio Grande, prejudicando o Meio
Ambiente e poluindo o Rio.

Trata-se de um anseio de toda comunidade, uma vez que, minimizará o

eminente risco de proliferação de doenças e melhor trafegabilidade dos moradores.
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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p0 Sala das SessÕes, 5 de fevereiro de 2021.

IZABEL DE OLIVEIRA
readora - AVANTE
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiçôes 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 pavimentação asfáltica da Rua Juventude, Morada
Nobre, 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 açáo do tempo, tanto período chuvoso quanto nos períodos de seca.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres
pares a aprovaçáo da presente indicação e providências do poder Executivo
Mun icipal.

Sala das Sessões, 5 de Íevereiro de 2021 .

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANT
Vereadora - AVANTE
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