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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVE|RA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar
após deliberaçâo e aprãvação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

. Que seja feita a requalificaçâo asfáltica
Rio Grande, neste Município.

na Rua Serrinha, Loteamento

JUSTIFICATIVA

A recuperação das Ruas nos bairros é de su
comunidades, com as foúes chuvas recentes em nossa as Ruas
completamente intransitável, dificultando a trafegabilidade de veículos e pedestres.

Outro motivo deste pedido de melhoraria na infraestrutura, é oferecer mais
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 aprovaçâo da presente indicação e providências do Poder Executivo
Municipal.

Sala das SessÕes, 29 de novembro de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida clériston Andrade, 1.353 - Bairro são Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77)3611-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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A Vereadora TZABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuiçôes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excerência soricitar

após deliberação_e aprovaçáo do prenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. Creiéiiode Barretras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa;, a seguinte
indicação:

Rua São Felipe, Bairro Vi

segurança para a população, e também contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do local.

Portanto, visando atender os anseios de nossa popuração, soricito aos nobres
p3r":., .aprovação da prêsente indicação e providênciaé do poder Executivo
Municipal.

JUSTIFICATIVA
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A recuperação das Ruas nos bairros édeI rvr rrdrr I uü u ue s[Jma tNponaDe ta para ascomunidades, com as fortes chuvas recentes em nossa cioaoe cuãr-r"ãrÃ
completamente intransitáver, dificultando a trafegabiridade de veícuros 
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outro motivo deste pedido de melhorariina infraestrutura, é oferecer mais

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2022.

IZABEL ROSA DE DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

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

A recuperação das Ruas nos bairros é de suma

outro motivo deste pedido de merhoraria na infraestrutura, é oferecer mais

Sala das Sessôes, 29 de novembro de2022.

Vereadora - AVANTE

A Vereadora TZABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suas
atribuiçôes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência soricitar,
após deliberação e aprovação do prenário, seja eícaminhada ao Exmo. s,. crureitode Barreiras João Barbosa de souza sobrinho (zito earuãsal ã ,"gr;i"
indicação:

' Que seja feita a requariÍicação asfártica na Rua Nazaré, Loteamento Rio
Grande, neste Município.

comunidades, com as fortes chuvas recentes em nossa cidade, ,i Crà.-ri.ãrrn
completamente intransitável, dificultando a trafegabilidade de veículos e puo"siiá..

segurança para a população, e também contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do local.

Portanto, visando atender os anseios de nossa popuração, soricito aos nobres
pares a aprovação da presente indicação e providências do poder Executivo
Municipal.

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

IZABEL ROSA DE DOS SANTOS


