
Carnara Svluytícíyaf fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0O0I -7 O

EXCETEruTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE OA CÂUNNA DE VEREADORES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora TZABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuições legais e regimentais, rrem. à presença de Vossa Excerência soricitar,
?!ó:9,e!?eração e aprovação do plenário, sela encaminhada ao Exmo. Sr. Êr"iãitooe Earretras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zíto Barbosay, " s"grinieindicação:

' Que seja feito o serviço de requarificação e iluminação na Rua MariaJosé, Bairro São Miguel, neste iíunicípio.

JUSTIFICATIVA

A. .recuperação das Ruas nos bairros é de suma importância para ascomunidades, gerando quaridade de vida e oportunizando merhor trrtegroiiiãaJe
de veiculos e pedestres.

outro motivo deste pedido de merhoraria na infraestrutura, é oferecermelhores condiçÕes de vida e segurança para a popuração, e tambêm .ántrúr-i,para o desenvolvimento econômico e sociâl do local.'
Portanto, visando atender os anseios de nossa popuração, soricito aos nobrespares a .aprovaçâo da presente indicaçáo e providênciai do poder Ere"rtiuo

Mun icipal.

Sala das SessÕes, i 3 de junho de 2022.

IZABEL ROSA DE OL|VEIRA DOS SANTOÂDrôVIrr
Vereadora - AVANTE aiuJ[..
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ExcELENTissrMo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene 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 feito o serviço de requalificação e tluminação na Rua Nova,
Rua do canal no Bairro Vira Brasir, nesíe Município.

JUSTIFICATIVA

A. .recuperação das Ruas nos bairros e de suma importância para as
comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade
de veículos e pedestres.

Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é oferecer
melhores condiçÕes de vida e segurança para a população, e tambêm contribuirpara o desenvolvimento econômico e social do local.'

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres
P-are:. a aprovação da presente indicação e providênciaó do poder Executivo
Municipal.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2022.

IZABEL ROSA 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,
após deliberaçáo e aprovação do Plenário, seja encamlnhada ao Exmo. Sr. Prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrínho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

. Que seja feito o serviço de requalificação e lluminação na Rua Antônio
de Bispo Freitas, Bairro São Miguel, neste Município.

JUSTIFICATIVA

. A recuperação das Ruas nos bairros é de suma importância para as
comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade
de veÍculos e pedestres.

Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é oferecer
melhores condiçÕes de vida e segurança para a população, e também contribuir
para o desenvolvimento econômico e social do local.

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

Sala das SessÕes, í 3 de junho de 2022.

IZABEL ROSA DE
Vereadora - AVANTE .Apro,ya do
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ExcELENlísstrrlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana 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 seia feito o serviço de requalificação e lluminação na Rua
Gleriston Andrade, Bairro São Miguel, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A recuperação das Ruas nos bairros é de suma importância para as
comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade
de veículos e pedestres.

Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é oferecer
melhores condições de vida e seguran ça para a população, e também contribuir
para o desenvolvimento econômico e social do local.

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, 13 de junho de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS 54111Q§:r.;
Vereadora - AVANTE
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