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ExcELENrissuvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂmeRe 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 Sr.
Prefeito de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a
seguinte indicação:

. Que proceda a manutenção e troca das lâmpadas dos postes de
iluminação pública localizados no Residencial Boa Sorte, mais
precisamente nas Ruas: África do Sul, Butgária, Colômbia, Republica
Dominicana, Guiana, Holanda e Filipinas, neste Municipio.

JUSTIFICATIVA

A escassez de iluminação 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 população, solicito aos
nobres pares a aprovação da presente indicação e providências do Poder
Executivo Municipal.

Sala das SessÕes, 25 de outubro de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
reiras Vereadora - AVANTE
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ExcELENTÍssuvlo 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 Sr.
Prefeito de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a
seguinte indicação:

. Que proceda a manutenção
iluminação pública e limpeza
Nova, neste Município.

das lâmpadas dos postes de
dos Mares, no Bairro Cidade

e troca
da Rua

JUSTIFICATIVA

A escassez de iluminação 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 população, solicito aos
nobres pares a aprovação da presente indicação e providências do Poder
Executivo Municipal,

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2022.

Vereadora - AVANTE
Câmara MuniclPat qe ,rrgrreiras
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ExcELENTísstnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂtuaRl 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 feito a requalificação asfáltica na Rua Flor do Mato e Rua Céu
Azul, no bairro Cidade Nova, neste 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 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 aprovação da presente indicação e providências do Poder Executivo

Municipal.

Sala das SessÕes, 25 de outubro de 2022.
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