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ExcELENTíssllvto SENHoR pRESTDENTE DA cÂmenn DE vEREADoRES DE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V. Ex. que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada

a Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"Que seja feito a instalação de uma parada de ônibus com estrutura completa
(cobertura e acentos) nas imediações da Home Center São Francisco, no bairro Vita
Amorim, neste munícipio. "

JUSTIFICATIVA

A referida indicação visa atender às
convivem diariamente com a dificuldade que
possui.

São vários estudantes, trabalhadores, mães com filhos pequenos etc. que usam este
ponto de Ônibus, o que torna necessário que seja instalado uma cobertura que possa
oferecer proteção adequada a todos aqueles que utilizam o serviço público; podendo assim
aguardar o transporte com mais comodidade e conforto, protegidos das chuvas, dos ventos
fortes e do sol intenso, visto que os ônibus costumam demorar a passar pelo local.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a falta da
r ealização desse serviço.

Sala das sessÕes, 26 de Abril de 2022.

reivindicações dos moradores locais que
o espaço utilízado como parada de ônibus
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ExcELENlíssttuo sENHoR pRESTDENTE DA cÂuana DE vEREooo*=à
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais-e
regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

'nQue Seja feito o serviço de instalação de placas de sinalização com os
nomes das ruas de todos os Bairros de Barreiras que ainda não possui

esse serviço".

JUSTIFICATIVA

O pedido acima, é de grande importância, pois visto que no§
cidade, os entregadores, carteiros e quem precisa localizar um determ
endereço, encontra dificuldades, pois nos bairros não há sinalização indicando o
nome das ruas. Essa situação gera descontentamento aos moradores que por
diversas vezes não recebem postagens ou mercadorias pelo motivo acima citado.
Solicitamos brevidade no atendimento, já que há muito tempo sofremos com a falüa
da realização desse serviço.
Sala das sessões, 26 de Abril de 2022.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800'075-8101

\
de

;:ilal'ã lvluíitCt
úr


