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ExcELENTíssrnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂuene DE vEREADoRES DE
BARREIRAS.BAHIA.

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

.soLtctTo EM âARATER DE URGÊNCIA À 
'NSTALAÇÃO 

DE

ABRIGO COM COBERTURA E PLACA IDENTIFICADORA NO PONTO

DE ONIBTJS EM FRENTE AO ATACADÃO SEAT'DO SAIDA PARA
SALVADOR, NES TE MUN ICÍPIO".

JUSTIFICATIVA:

A população têm solicitado que sejam disponibilizadas coberturas e placa

identificadoras para os pontos de ônibus da cidade, em especial, nos pontos que ainda

não possui nem um tipo de abrigo, devido a grande quantidade de pessoas que esperam
o coletivo durante todo o decorrer do dia estando sujeito a sol e chuva, faz se justo e

necessário oferecer melhorias aos mesmos, e assim proceder com reformas,
revitalizações e limpezas dos pontos já existentes garantindo uma boa qualidade de

vida aos nossos munÍcipes.

A fim de melhorar o atendimento do serviço fornecido a nossa população, pedimos em

caráter de urgência ao Executivo através da Secretaria de Trânsito e Transportes, bem

como, a Empresa de Transporte, que atendam a solicitação da nossa população.

Ante o exposto, vimos solicitar aquiescência dos nobres pares em apoiar esta nossa

reivindicação.

Sala das Sessões. em 06 de Abril de 2021.
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ExcELENTÍssruo sENHoR pRESIDENTE DA cÂM,q.RA DE vEREADoRES DE

BARREIRAS-BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo. no uso de suas atribuições legais e regimentais. vem

requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja encamitthada ao

Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

..PROCEDER COM A CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA NAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS POVOADOS DO VAU DA

BOA ESPERANÇA, MAIA DO JATOBÁ, TNMNNDUÁ E COMUNTDADE DA

JUSTIFICATIVA:

As estradas que dão acesso aos povoados acima citados estão em pessi

CUSTODIA ZONAS RURAIS DE BARII.E'*à;

$a

:''jI r

o tráfego dos moradores, produtores rurais que precisarl de trattspoÍe para se deslocarem

comunidades e de todos que por ali trafegam. mostrando a ttecessidade de proceder com ttrgêttcia

à realização de patrolamento seguido de pavimentaçào asÍáltica.

O patrolamento e a pavimentação asfáltica a serern realizados são de suma importância para

oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bern como. ao deslocamento das pessoas

que utilizam aquelas vias, couro os produtores. estudantes que utilizarn as referidas estradas. utla
vez que, devido às más condições oferecidas pre.judicarn consideravelmente o ir e r,'ir das pessoas.

Esperamos que a reivindicação das comunidades requerentes seja prontamente atendida.

melhorando consideravelmente a trafegabilidade do local. Sendo assim. na cerÍeza que o

executivo municipal, não medirá esforços para atendera indicação. solicito a votação dos nobres

pares.

Sala das Sessões. em l2 de Abril de 2021.

rn,s
/,1L|

ndo

pírito Santo

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Iax: (77)3611-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br Ouüdoria: 0800-075-81 0l



Carnnra A,furlícípat{e Barreíras - BA
CNPJ: 16.256. 893/00 Ol -7 O

amara Municipal de Barretras' rn

m»tc,qÇÃo Em-J4,1
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EXCELENTÍSSIIvIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂnnana MUNICIPAL DE

VERBADORES DE BARREIRAS- ESTADO DA BAHIA.

Senhor Presidente:

A Vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições legais e regirnentais. venr solicitar

V. EX. que após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao E:xmo. Prefeito

Municipal de Barreiras a seguirrte indicação.

PROCEDER COM CONSTRU,ÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA AO

LONGO DA AVENIDA JOSE GONÇALVES CHAGAS FILHO,
ENTRE OS BAIRROS MIMOSO JARDIM VITORIA E

ALPHAVILLE NESTA CIDADE. ssã,\n
0!a:.

ta

Justificativa

Compreende que o número de veículos automotivos tem aume

nossa cidade, mas ainda há um grande número de pessoas e trabalhadores qLle

tem como transporte para Se locomoverem principalmente de casa para os seus Serviços a

BICICLETA, e os meslnos tem enfrentado grandes dificuldades no trânsito de nclssa

cidade por serem desrespeitados pelos condutores de veículos e por não existir em nossa

cidade uma ciclovia que clar direito aos ciclistas transitarem por elas sendo assegurados e

tivres de qualquer ocorrêucia de acidentes. A ntestna visa atetrder tarnbém os ciclistas que

usarr a bicicleta para a pratica de espoftes.

"Entendendo a importância e necessidade da construção de ciclovias nas principais

avenidas de nossa cidade, decidir encampar esta luta e assim atender os anseios de toda a

popu lação Barrei rense."

Sala das Sessões l2 de Abril de 2021 '
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ExcELENTÍssrruo sENHoR pRESIDENTE DA cÂuana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS.BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo. no Llso de suas atrihuições legais e regimentais.
vem requerer a Vossa Excelência que. apos deliberação e aprovação do Plenário. se.ia

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

íoProceder com urgência na melhoria da iluminação Pública com troca
das lâmpadas queimadas na Rua Aloísio Pereira do Vale no Bairro

Cidade Nova".

JUSTIFICATIVA: Ass rra do ônar

Os moradores da referida localidade. v'em sofrendo com a ausência de luminárias na via
pública, devido à insegurança causada pela ausência de iluminação no local. Essa situação
vem favorecendo as ações de vândalos. onde. as pessoas que por ali traÍbgam no período
noturno tornam-se vulneráveis a assaltos. causando pânico e desconÍbrto dos mclradores
daquela região.

E importantíssimo que o Poder Público olereça um sen'iço de iluminação púhlica de
qualidade, pois, e essencial paraaqualidade de vida e na promoção da segurança pessoal
e do patrimônio do munícipe.

Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problerna. gerando tranquilidade
as pessoas que por ali trafegam.
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