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ExcELENTíssrrno SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora IZABEL RosA DE oLlvEtRA 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 serviço de requalificação na Rua Constantino
Catarino de Souza, 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.

Poftanto, 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, 20 de junho de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA SANTOSdia:..

Vereadora - AVANTE
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OS VETEAdOTES IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS E RODRIGOvlElRA stLVA, no uso de suas atribuiçÕe. Éd;ã'regimentais, vem à presençade Vossa Excerência soricitar, ,po: oãrio"rãõáo J ,prorrção do prenário, sejaencaminhada ao Exmo. sr. prefeito de g;*iã. João Barbosa de souzaSobrinho (Zito Barbosa), a seguinte indicação:

Que seja feita ,-l99rp"ração da estrada vicinal da Baraúna no setor 2gaté a Fonte púbrica, atendendo todos o" ,orrdores no setor daschácaras,Zona Rural de Barreiras, neste Município.

JUSTIFICATIVA

As estradas que dão acesso aos povoados acima citados estão em péssimascondições dificultando o tráfego dos moradores, estudantes, produtores rurais queprecisam de transporte para se deslocarem das comunidad.". d. tooàs que por alitrafegam, mostrando a- necessidade de proceder com urgência à realização depatrolamento e encascalhamento. o patrolamento . o .r.urcalhamento a seremrealizados são de suma importânc ia paraoferecer boa trafegabilidade aos condutoresde veículos, bem como, ao deslocamànto daspessoas que utilizamaquelas vias, comoos produtores, estudantes que utilizam as referidas estradas, u^u u"rqr., a..,,ioo a.más condições oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir das pessoas.
sendo assim, na cetteza que o executivo municipal, não medirá esforços paraatender a indicação, solicito a vôtação dos nobres parJ.

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORESDE BARREIRAS ESTADO OA EÀÊIE.

Sala de SessÕes, 1S de junho de 2e22.

Vereadora - AVANTE
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IZABEL ROSA DE-õLVEIRA
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A Vereadora IZABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuições legais e regimentais, vem. à presenf, oã vorra Excelênãia solícitar,apos deliberação e aprovação do Plenário, r"i" 
"n"rrinhada 

ao Exmo. sr. prefeito

fl:,:#:iras 
João Barbósa de §ouza soorinr,ã (zito Éãiu*rl, à seguinte

. Que seja feita a Limpeza e pintura da euadra de esportes no povoado
da Baraún a, Zona Rurat, neste Municípió.

ExcELENTÍsstrrao sENHoR PRESTDENTE DA .ÂMARA DE ,EREAD.RESDE BARRETRAS ESTADo oa eeÉre.

JUSTIFICATIVA

Sala das SessÕes, 15 de junho de 2022

Apro
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IZABEL ROSA DE OLIV
Ê?;'s1;ü;i;

Vereadora - AVANTE

A presente indicação visa atender aos pedidos realizados pelos moradoresdaquela localidade:. .ót. munícipes procuraram esta vereadora solicitandoprovidências no sentido de execuiar a iirp" za, r'evitàlizaçãoe pintura da euadrade esportes que atende todos os moradores.
Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atençãoaos nobres Edis, e providencias do poder Executivo úunicipar.

ssâo.g,
'r/.

;'{i;;;;t,r::'

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouüdoria: 0800-075-8101



Carnara fuluttícíyaf {e Barreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001-7 0

excelerurísstMo SENHoR pRESTDENTE on cÂmene 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 a requalificaçâo asfáltica da Rua São Luiz, Bairro Sandra
Regina na Parte alta da mesma rua, neste Municipio.

JUSTIFICATIVA

A recuperação da rua no Birro é de suma importância para a comunidade,
gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e
pedestres.

Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é oferecer mais
segurança paru 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, 21 de julho de2022.

IZABEL.ROSA DE OLIVEIRA DOS SANtrg\§.
Vereadora - AVANTE
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