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A Vereadora TzABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuiçÕes regais e regímentrir, 
'r", 

3^*rr;re, ãã vo.r, rxcerencia sorícitar,
i3";#:?:'JtX;"8:1'ffS:iiT..'io,seja"n.,,inr,,oã,ã'L-,-,-o'ôrprereito
indicação: 

-'- -Ysv eqr.,r'§a se §ouza sobrinho (zito Baroã""i à seguinte

r Que proceda a extensão da rinha do coretivo do Barreiras sur até aagrovila água doce. neste úunicípio.

JUSTIFICATIVA

A extensão da linha do coletivo do Barreiras sur até a agrovira água doce no
: ã'."*1[: ;.:",'J,ffi, ;r,,,m:Í ; : gi : :m ru íá :e, 

s e ra n d o q u a, í d a d e o e v i J à

Trata-se de um anseio comunitário em serem agraciado:9or o transporte coretivo,:ffi?J:áiI5;,ilil;H:i:T::"g.',.,;ilü:i;LçaoooteÀpoliãntoperíodo

Entendemos que a melhor alternativa para resolver essa problemática é anulando:;,,:ffi: [",]ã:§,:?:ffi:a't'"' pedimos p,i"1,u nizar a sítuação com a

Barreiras, 05 de setembro de 2022.

TZABEL RosA oe õ[rverà-aãoJ
Vereadora - Avante

.;rÍlâÍô lvlunlCl

nattira do Funci,.ná r';-

Glroy
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A Vereadora TZABEL RosA DE oLrvErRA Dos sANTos, no uso de suasatribuiçÕes legais e regimentais, vem. a presenf, oã vorra Excelênãia soticitar,apÓs deliberação e aprovaçâo do Plenário, sela encaminhada ao Exmo. sr. prefeito

fl"r,#:iras 
João Barbosa de §ouza sobrinho lzito eàioã"ri à sesuinte

' Que seja feita a pavimentação asfáltica da Boa sorte ao Barreiras sul,neste Município

ExcELENTíssllulo sENHoR pRESTDENTE DA .ÂMARA DE ,EREAD.RESDE BARREIRAS ESTADO ON EÀÉN.

JUSTIFICATIVA

Sala das SessÕes, 05 de setembro de 2022.

rLpro
dia:...

IZABEL ROSA DE OL|VE|RA DOS ser.rrd§t
Vereadora - AVANTE ,,*ii

A pavimentação asfáltica da Boa sorte ao Barreiras sul, é de suma importânciapara as comunidades, gerando qualidade de vida u opontúni=ãnoo melhortrafegabilidade de veículoõ e pedestres.
outro motívo deste peoioo de melhoraria na infraestrutura, é oferecer maissegurança para a populaçâo, e também contribuir paru o desenvolvimentoeconômico e social do local.

Portanto, visando atender os anseios de nossa populaçâo, solicito aos nobrespares a aprovaÇão da presente indicação e proviãências do poder ExecutivoMunícipal.

,,,iia Municri;
Píoto{olo Aq

spssâ

i,;'ri;;;á;r.á;:à."
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5l?liTJ'§iy=%itr5Bl gxfii:=NrE DA cÂnaene DE vEREADoREs

A VETCAdOTA IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, NO USO dE SUAS
atribuiçÕes legais-e regimentài.,'ru, a pr"runi;A Vossa e*."ienãi, soricítar,apos detíberacão e aprovação do prenário, ii, ãí.ri,rlrol ao Exmo. àr. prefeito
,ffi,.tffilras 

loão baroo"a l-"'ôor." il'i;il"|.ro Barbosa), a sesuinte

il:H i x',"'j :x "ff;', u : : :, 
nÍ:.: 

i l*, :? : :,,_ 1 e, : 
o, p o v o a d o s é d e s u m affi f ll:ã,:"T;::;l#]:;,1iiH:::Í:IiilL:ffi ';:'#;J'ii',H,',:;Tx:methor trarúo,rioãá" J; ;#ü:"; ffi::?,:r:

*í:T::J: ;r;:',,",:"TTHyj: "§:l=r1,!o 
oas ramí,ias em serem;:rff l.]ilifiis:,:n jxií:,ri,:ilrildil,i3 j$JÍ$Jfi :,"s,:::#p"''iç"ri,it:"ffi?;.::[f:i',."I.'iilüã,i1:,?I,'J:';"?à#i:,:gX',:

':-:;h§#T,'fffi ?i;!:';:".:xil':,1;,,i7j;?*:,?.i:?,nooo,fl,ffi;, Â, : 
p ro v a çã o o' p'"'ániJ';á"d ; T ??:?,!3i : 133' 3 ;' Bl,.'3,' Êi#f,f;

Áprov
dia:,...1,

' Que seja feita.a.conctusão asrártico do Barreiras sur ao Boqueirão do§:,U:ffii:"^i|lflillfffiar Ásua ü;;;'ii"voado Baixáo e cana

JUSTIFICATIVA

'ccinat!jra dO trUnCi"n

pori.

arr*,,.;;i;.á
Sala das SessÕes, 27 de outubro de 2021.

TZABEL RosA DE oLrvErníoos sANTos
Vereadora - AVANTE

,essã
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS' no uso de

suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem à.presença de Vossa. Excelência

solicitar,apósdeliberaçãoea-provaçãodoPlenário'sejaencaminhadaaoExmo.
sr. prefeito de Baneirás Joáo Barúosa de souza sobrinho (Zito Barbosa), a

seguinte indicação:

.QueprocedaamanutençãoeÍazeracojetadelixoatéoresidencial
agro vila água doce no Póvoado do Baixão (proximo ao Barreiras Sul'

2,5 Km), neste MunicíPio.

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

..-,ile rõ lvlu

PÍO
JUSTIFICATIVA Êm

Sala das Sessões, 05 de setembro de2022

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SA
Vereadora - AVANTE

Ápro cio
diar..

Êor:

r',üil,lii;i.;

AescassezdelimpezapÚblicanaquelaslocalldadesestácolocandoem
risco a saúde dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando ocorrências

Já pr"gr. e outras doenças, entre outros E necessário se faz que o competente

.ãtã, àã prefeitura, realiie a urgente coleta do lixo evitando queimadas. 
.

portanto, visando atendei os anseios de nossa população, solicito aos

nobres pares a aprovação da presente indicação e providências do Poder

Executivo MuniciPal.

essâ
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