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CXCCIETríSSIMO SENHOR PRESIDENTE ON CÂUERA DE VEREADORESDE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora TZABEL ROSA DE OL|VEIRA DOS SANTOS, no uso de suasatribuiçôes regais e regímertais, rre, r pré*ri" o" Vossa Excerência soricitar,após detiberação e aprovação do prenário, r"jã ói,"Àinn.da ao Exmo. sr. prefeítode Barreiras João Barbósa oe souzá'õãori.r,ã"izito É;;b*;; ; ü;;i"indicaçâo:

. Recuperação asfáltica e lluminação pública da Rua Reluzente nobairro Cidade Nova neste Municipio.
Câmara Municipal de Barreiras

JUSTIFICATIVÂ
Protocolo no ,1658

Em..!_, Jo_./j34.. às lo : {q horas

,\..: i.-:::---:-*-:--=f-

A recuperação da pavimentação asfártica e iruminação púbrica no nosso bairro é!:_:uT" importância prrr. 
..?. com.unidade, geranOo qualidade de vida eoportunizando melhor trafegabilidade de veículosãpãdestres.

Trata-se de um anseio comunitário em serem agraciados com a recuperaçâoasfáltica e iruminação púbrica, uma vez que, amenizá os transtornos causados peraação do tempo, tanto período chuvoso ql".ú nã, pãií;G ;;;;. -vequve pçi

Entendemos que a merhor arternativa para resorver essa probremática é anurandoos riscos de danos aos veícuros e peàe.tre., p"ãirn'à. prr" amenizar a situaçãocom a aplicação de ações preventivas.

Barreiras, 31 de outubro de2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - Avante
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excetrrurísstMo SENHoR pRESTDENTE oa cÂmnRa DE vEREADoREs
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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, após deliberaçáo 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 da Avenida pastor Ulisses
Nascimento, Bairro Cidade Nova, 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 mais
segurança para a população, e também contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do local.

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

Sala das SessÕes, 01 de outubro de2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS t()

AVANTE
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