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ExcELENTísslrrno SENHoR pRESTDENTE DA cÂruane 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 feita a requalificação asfáltica da Rua Zumbi, bairro Novo
Horizonte, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária tendo em vista as diversas
reclamaçÕes de moradores, comerciantes e pedestres que transitam no local,
alegando a má qualidade do asfalto na Rua Zumbi.

Como jáfaz tempo que foi pavimentado, o asfalto encontra-se com diversos
buracos e imperfeiçÕes, ocasionando em poças de água e risco de algum
automóvel sofrer algum tipo de dano, assim como perigo para os pedestres.

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, 16 de maio de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEI SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 ' Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll
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ExcELENrissrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana 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 feita a pavimentação asfáltica da Rua Raimundo Cardoso até
a Rua Souza Moreira , bairro Alphaville, neste Municipio.

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica é de suma importância para a comunidade, gerando
qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres,

Ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período
chuvoso quanto nos períodos de seca.

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, 16 de maio de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE ,1r",;*

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101
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excelerrísstmo SENHoR pRESTDENTE oe cÂrulaRe DE vEREADoREs
DE BARREIRAS ESTAOO DA BAHIA.

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

. Que seja feita a continuação da pavimentação asfáltica da Rua Selva de
Pedra até a Rua Souza Moreira , bairro Alphaville, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica é de suma importância para a comunidade, gerando
qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

Ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período
chuvoso quanto nos períodos de seca.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos nobres
pares a aprovaçáo da presente indicação e providências do poder Executivo
Mun icipal.

Sala das Sessôes, 16 de maio de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 I (77)3611
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