
Carnnra Svlurtírqof fu Barreíras BA
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ExcELENTÍsslnao sENHoR pRESTDENTE DA cÂnnana DE vEREADORES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem

requerer a V Ex." que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"solicitação de um contêiner de lixo para o canteiro central atrás da Mercedes,

bairro Jardim Europa."

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação se faz necessária, pois não há lixeira no local para a colocação dos lixos

oriundos dos moradores que residem próximo a este local.

A instalação desse contêiner facilitará a coleta de lixo, pois em vez de colocarem os sacos

de lixo no canteiro central a céu aberto, e assim os cachorros acabam rasgando as sacolas

e espalhando o lixo, com a instalação do contêiner seria recolhido de uma só vez pelo

caminhão, não ficando sacos de lixo espalhados pelas ruas, com isso o ambiente ficaria

limpo, evitando proliferação de doenças.

Sala das SessÕes, em 25 de agosto de 2021.
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ExcELENTíssrwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂnaana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem

requerer a V. Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"lnstalação de ponto de ônibus para abrigar os passageiros nas margens da BR 242
nos doís senÍidos das linhas gue atendem os Povoados da Nanica e Riachinho em
frente a Mercedes, bairro Jardim Europa."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos a instalação de um ponto de

ônibus, (abrigo de passageiros), nas margens da BR242 nos dois sentidos das linhas que

atendem os Povoados da Nanica e Riachinho em frente a Mercedes, no bairro Jardim

Europa, pois os passageiros ficam esperando o coletivo sem proteção nenhuma.

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2021.
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ExcElENrisslrrao SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem
requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte tndicação:

"Reforma da Escola Municipal Otavo Bilac, no Povoado da Nanica, zona ruraldesse
município."

JUSTIFICATIVA nattrra dc'Ltnci' ná.i',

Em atendimento ao pedido dos moradores do Povoado da Nanica ll, solicitamos a reforma
da Escola Municipal Olavo Bilac, localizada na fazenda Holanda, onde se faz necessário
uma revitalizaçáo, pois a escola encontra-se em péssimas condiçÕes de conservação do
prédio, apresentando rachaduras e outras deteriorações estruturais, os moradores
solicitam também para que coloquem a urna de votação para as próximas eleições nesse
prédio, na última eleição eles tiveram que se deslocar para o Povoado Riachinho, e alguns
tiveram dificuldade devido a distância e a falta de transporte.

Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2021.
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ExcELENTíssrtno SENHoR pRESTDENTE DA cÂURRR DE vEREADoRES DE

BARREIRAS.ESTADO DA BAHIA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem
requerer a V Ex.a que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras um esúudo junto a empresa Viação Cidade de

Barreiras para gue possam contemplar os moradores da Nanica, com uma linha que

passe dentro do Povoado da Nanica, saindo do Burtfis."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores do Povoado da Nanica, solicitamos um

estudo para que esse povoado possa ser contemplado com uma das suas linhas de
ônibus, passando por dentro da Nanica, visto que os moradores precisam se deslocar para

a entrada do Povoado e muita das vezes os usuários acabam optando pela linha que vem
de Angical pagando mais caro, por conta da distância até o ponto do coletivo.

Toda a sociedade beneficiará direta ou indiretamente dos serviços de transporte público

coletivo, visto que estes meios de locomoção são essenciais para a vida cotidiana e
financeira da população, sem acesso ao meio de transporte público, a maioria dos
trabalhadores não teria condição de se deslocar com rapidez e conforto, pois o tempo
percorrido de sua residência até o seu destino final seja para trabalho, estudos e outras
atividades do cotidiano demoram mais.

Diante do exposto, solicito aos
como o seu atendimento.

Nobres Pares a aprovação da presente proposição, bem

Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2021.
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