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ExcELENTíssrwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂmlna oe
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL nOsÁ óÊ'roLMÊtRA 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 substituição de lâmpadas, bem como a
pavimentação asfáltica ou de bloquetes da Rua NoÉe e Su!.
Começando na Avenida Joaquim Neto até o final da rua, no Bairro
São Miguel, neste Município.

JUSTIFICATIVA

As de lâmpadas, bem como a pavimentação asfáltica no bairro
e de suma 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 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.

'-amara MuniclPa.

ProtoçPlo no

Sala das SessÕes, 14 de junho de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 / (77) 36ll'9628
Home Page: www. camaradebarreiras,ba, gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8 I 0 I
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ExcELENlíssrrvlo SENHoR pRESTDENTE DA
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂuenR DE VEREADORES

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLtVEtne OO S, ri de suas
atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência soliciiar,
apÓs deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

9_r" seja feito o serviço de requalificação e lluminação na Rua
Pinheiros, Bairro Vila Brasi!, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Sala das SessÕes,14 de junho de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

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 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.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77\ 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouüdoria: 0800-075-81 01

i'íldra Muni



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

ExcELENTíssrwto sENHoR
DE BARREIRAS ESTADO DA

PRESTDENTE DA cÂrrlana
BAHIA.

DE VEREADORES

A Vereadora TZABEL ROSA DE OLIVE,*O OOa ,À
:Xf.1t"ffi :,5:#'"""i:fl ',T""**::;-:r'#ü"rE"ri3;T?,i;ià,HSHffi ;
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gg:ira s J oã o B a rb os a à " s-à, iã' #; ;d;" i'Iíi3" ã : :oãff :',t"!",ji.,,,:indicação:

' Que seja feita. troca de râmpadas na iluminação púbrica do Km 32,depois doZé da viola, zona rüral, n""i" narriàiii".

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões, 15 de junho de 2022.

IZABEL ROSA DE DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

A escassez de iluminaçãopública naquela localidade está colocando em riscoa segurança dos moradores, dificultando a visibílidáàã e facilitando ocorrências deroubos, furtos, entre outros.
Portanto' visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres

fl,ffi;,Â,:provação 
da presente indicação 

" óiãuiãehciai oô Éooo Executivo

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page : www.camaradebaneiras,ba. gov.br - Ouüdoria : 0800-075-8 1 0 I

riaiô MunicipalQe-
Dr'CtCCr;-lO no I



Camara Svlurtícíyaf [e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /00 0I-7 0

ExcELENTÍsstruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene DE VEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA. Âprov

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no
suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de'Vossa
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 limpeza e substituição de lâmpadas, bem como a
recuperação asfáltica da Rua Capelinha, Bairro Vila Brasil, neste
Município.

JUSTIFICATIVA

A limpeza e substituição de lâmpadas, bem como a pavimentação asfáltica
no bairro é de suma 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 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.

o
,,.,

atura do Éu

Sala das SessÕes, 30 de agosto de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611.9600 / (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouvidoria: 0800-075-810 I
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ExcELENrissuvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂmene DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA. Ap

a

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS
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 limpeza e substituição de lâmpadas, bem como a

recuperação asfáltica da Rua Ayrton Senna, Bairro Vila Brasil, neste
Município

JUSTIFICATIVA

A limpeza e substituição de lâmpadas, bem como a paviúentação asfáltica
no bairro é de suma 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 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.

,\\
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Sala das SessÕes, 30 de agosto de 2022.

IZABEL ROSA 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: 0800-075-8101
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EXCEIEruTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE OI CÂMENA DE VEREADORES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

oem

A Vereadora IZABEL ROSA DE OLtVelnA OOS uso de
suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem à presença de Vossà
solicitar, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada
sr. Prefeito de Barreiras Joâo Barbosa de souza so'brinho (Zito Barbosa), a
seguinte indicação:

Âp
dia:

Que proceda e manutenção e troca das lâmpadas dos postes de
iluminação pública localizados na Rua Nanica, 37S, ponto de
referência rua da Fábrica de Salgadinhos Big Bom, povoado da
Nanica, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A escassez de iluminaçâo pública naquelas localidades está colocando em
risco a segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando
ocorrências de roubos, furtos, entre outros. para minimizar o sentimento de
insegurança, necessário se faz que o competente setor da prefeitura, realize a
troca urgente das lâmpadas queimadas dos postes no referido endereço.

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

Sala das SessÕes, 30 de agosto de2022.

IZABEL ROSA DE IRA SANTOS
Vereadora - AVANTE
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