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ExcELENTíssrruo 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 seja feita a pavimentação asfáltica da Rua Castelo Branco, antiga
Rua 23, bairro Alphaville, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica é de suma importância para a comunidade, gerando
qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

Ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no 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, 16 de maio de 2022.

OSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www. camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8 I 0 I



Camzüra lvlurtícíyaf fe tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

ExcELENlÍsslrrlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmena 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 pavimentação asfáltica da Rua ltaguari, bairro
Alphaville, neste Município.

JUSTIFICATIVA
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A pavimentaçáo asfáltica é de suma importância para a comunidade, gerando
qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

Ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no 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, 16 de maio de 2OZ2

ROSA DE OLIVEIRA DOS
Vereadora - AVANTE

SANTOS
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Camcara lvlurtícíyaf le Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTÍssrtuo 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 feita a pavimentação asfáltica ou de bloquetes, bem como a
passagêm do caminhão para coletar o lixo da Rua Boa Sorte, Bairro Vila
Dulce, neste Município.

JUSTIFICATIVA

importância para a comunidade, 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 no 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, 01 de junho de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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A coleta de lixo, bem como a pavimentação asfáltica no bairro é
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Cârnara Jvturtícíyaf íe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

excetentísstuo SENHoR pREstDENTE oa cÂnaana 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 deliberaçáo e aprovaçáo do plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito
de Baneiras João Barbosa de souza sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

. Que seja feita a Construção de uma praça com parque lnfantit,
dispondo de brinquedos adequados a crianças com necessídades
especiais, colocação de bancos e Academia ao ar livre, no êspaço
situado à Rua, Plácido da Rocha pitta, no Bairro: Vila nenalto
Gonçalves, nesse MunÍcípio.

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 Associaçâo Braslleira de Normas Técnicas (ABNT/NBR, 201s). para que
todos tenham acesso aos lugares públicos e permitir a interação de crianças com
mobilidade reduzida e necessidades especiais, por isso a nossa solicitáção de
disponibilização de brinquedos adaptados.

Muitas vezes os pais nâo levam as crianças pelo simples fato de ser difícil entrar
nas pracinhas, e elas também não tem como brincar nesses lugares, a não ser no
chãopor exemplo, ou seja, nem faz muito sentido revar uma cránça deficiente em
uma Praça se não tem brinquedos para ela usufrulr.

Portanto, visando atender os.anseios de nossa popuração, soricito atenção aos
nobres Edis, e providências do poder Executivo Municipal.

JUSTIFICATIVA

ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Sala das Sessões, 07 de junho de 2e22.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
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Camnüra fulurtícíyaf íe tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTísslrrao sENHoR PRESTDENTE DA cÂrulana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

OS VETCAdOTES IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS E RODRIGOVIEIRA slLVA, no uso de suas atribuiçõ.es tegais ã regimentais, vem à presençade Vossa Excelência soticitar, apóg deliberaiao e aprovação do plenárío, sejaencaminhada ao Exmo. Sr. Prefeíto de Barreiras João Barbosa de SouzaSobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

Que seja feita a recuperação da estrada vicinal da Baraúna no Setor 29até a Fonte PÚblica, atendendo todos os moradores no setor daschácaras, zona Rurar de Barreiras, neste Município.

JUSTIFICATIVA

As estradas que dão acesso aos povoados acima citados estão em péssimas
condições dificultando o tráfego dos moradores, estudantes, produtores rurais que
pre^cisam de transporte para se deslocarem das comunidad., . d. todos que por alitrafegam, mostrando a necessidade de proceder com urgência à realização d,epatrolamento e encascalhamento. o patrolamento e o encascalhamento a serem
realizados são de sulna importânc ia para oferecer boa trafegabilidade aos condutores
de veículos, bem como, ao deslocamênto das pessoas que utilizam aquelas vias, como
os produtores, estudantes que utilizarn as refêridas esiradas, u u u"rque, devido as
más condições oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir das p.rrour.

Sendo assim, na certeza que o executivo municipal, não medirá esforços para
atender a indicação, solicito a votação dos nobres pu..r.

Sala de SessÕes, 15 de junho de 2022.

BEL ROSA DE OLTVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida Clériston Anúade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel (77) 3611-9600 / (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101
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Câmara lvlttnícíyaf le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

excelerurísstMo SENHoR pRESTDENTE oa cÂnlleRl 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 dêtlberafao e aprõvaçáo 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 asfáltica da Rua Antônio Lucio Peixoto ,
Bairro Vila Rica, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A recuperação das Ruas nos
comunidades, gerando qualidade de
de veÍculos e pedestres.

bairros é de suma
vida e oportunizando melhor trafega

as
ade

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

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

Jâ.Q/t t,tog2 Sala das SessÕes, 20 de Junho de2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida Clériston Andrade 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 / (77) 36ll-9628
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