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ExcELENTíssrruo 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 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 na Rua Assembleia de Deus,
altura da lgreja Assembleia de Deus, Bairro JK, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender aos pedidos realizados pelos moradores
daquele bairro, os munícipes procuraram esta vereadora solicitando providências,
pois a trafegabilidade naquele setor especificamente está difícil, visando assim
melhorias a população e agilidade no deslocamento do policiamento local que é
alto, contribuindo assim com a segurança pública.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito atenção
aos nobres Edis, e providencias do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de2A22.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SA
Vereadora - AVANTE
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EXCELENTíssInlto SENHoR pRESTDENTE DA cÂruRnl 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, após
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 o serviço de requalificação asfáltica na Rua Vila Lobos, nas
proximidades do Supermercado Soma, Bairro Santa Luzia, neste Município.

JUSTIFICATIVA

A realização do serviço se faz necessária devido à grande quantidade de buracos e
erosões que dificultam o tráfego de veículos e o acesso dos moradores e transeuntes. A
medida também visa melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.

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, 08 de março de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA SANTOS
Vereadora - AVANTE

inrtlrrA .'lr^ :,lnCi

*qr:r*ao, enl sessã

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page : www. camaradebareiras. ba. gov. br Ouüdoria: 0800-0 75-8 I 0 I

ú lq u rilci



Cemaüra Jvturtícíyaf {e tsarreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893/0001 -70

EXCELENTÍSSITT,'-O SENHOR PRESIDENTE DA CÂTIAERE DE VEREADORESDE BARRETRAS ESTADo oÁ eÂÉre.

A VETEAdOTA IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, NO USO dE SUASatribuiçÕes regais e regimentais, vem.1 nr."nçàê vor* e*.bienãia soricitar,após deliberação e aprovação do plenáriol ,"Ê;;;inhada ao Exmo. Sr. prefeito

fl:,}U:las 
João Barbosa àL. §or.. sdarínÀã"'(zito Barbosa), a sesuinte

' Que seja feita a rec_uperação asfártica da Rua Lomanto Junior até aAvenida José Bonifácio nt b"irro Jr(-*"i;;unicípio.

JUSTIFICATIVA

A recuperação d-a pavime.n.tação asfáttica nos nossos bairros é de sumaimportância para as comunidades, gerando qualidade de vida e oportun izandomelhor trafegabilidade de veículósL peOestres.

Trata-se de um anseio comunitário e1n serem agraciados com a recuperaçãoasfáltica, uma vez gue, ameniza os transtornor."rráàos pera ação do tempo, tantoperíodo chuvoso quanto ,o, p"ríodos de seca.

Entendemos que a melhor atternativa para resolver essa problemática é anulando
3i,J''"'3i,fl :,,lffi:ffi":";;J1""'""rli§ü",á;ilà'paraamenizarasituação

Barreiras, 30 de março de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVEINN OOS
Vereadora - Avante
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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana 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:

o Recuperação asfáltica da Rua Califdrnia no bairro Vila Dutce neste
Município.

JUSTIFICATIVA

A recuperação da pavimentação asfáltica no nosso bairro é de suma importância
para a comunidade, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor
trafegabilidade de veículos e pedestres.

Trata-se de um anseio comunitário em serem agraciados com a recuperação
asfáltica, uma vez que, ameniza os transtornos causãdos pela ação do tempo, tanto
período chuvoso quanto nos períodos de seca.

Entendemos que a melhor alternativa para resolver essa problemática é anulando
os riscos de danos aos veículos e pedestres, pedimos para amenizar a situação
com a aplicação de açÕes preventivas.

Barreiras, 04 de abril de 2022.

IZABEL ROSA DE OLIVETRA SSA
Vereadora - Avante
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