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ExcELENTÍssrruo SENHoR pRESIDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES

DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA.

9rye, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo.

Municipal, a seguinte lndicação:

que o Poder Executivo utilize o valor de R$ 2.457.783,30 (Dois

quatrocenúos e cinquenta e seÍe mil, setecenúos e oitenta e Írês

e trinta centavos), repassado pela Câmara Municipalcomo devolução

de sobra de duodécimo à Prefeitura Municipat, PARA A CO^ISTRUçÃO DE

IJMA PONTE DE LIGAçÃO ENTRE A PARTE CENTRAL DA CIDADE E OS

BA'RROS DA REGIÃO DE BARREIRINHAS, IOCAI A SEr dEfiNidO

tecnicamente pelo Poder Executivo".

Diante de uma gestão realizada com eficiência, transparência e primando

pelo princípio da economicidade, onde o gestor desta Casa Legislativa, agindo

em prol da sociedade zelou e continua a zelar pelo bem público, no entanto, não

deixando de cumprir com as suas responsabilidades, como perfeito

funcionamento das atividades parlamentares, além de capacitação de seus

servidores e vereadores, buscou Íazer uma gestão austera e econômica, ao

passo de poder devolver ao executivo o valor acima citado.

Desta forma, o poder legislativo vem contribuindo com o Programa

Barreiras do futuro, com mais obras e mais benfeitorias para o bem-estar da

população, buscando o desenvolvimento social e econômico.

Enfatizamos que esta gestão só pode ser realizada com a parceria e

harmonia entre os poderes e a condução positiva e eficiente desta Casa, com

respeito e transparências, sem fomentar uma posição de subserviência.

iE
fi_s\t

Câmara MunicipPl(g
Protacpio n"^ \f,4-

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611=9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101

i;,4 Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barreiras e os Ver'dã@ffiffffi-$fr
:§ubscrevem, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais, vem requerer a V.o

i(ü
Lr)

'i)
Ín



Cârnnra frlurtícyof [e tsarueíras tsA
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

Não abrimos mão de nenhuma de nossas prerrogativas, como a
função que nos foi outorgada que é fiscalizar o Poder Executivo e cobrar
a aplicação dos recursos em todas as áreas, primando por isso,
apresentamos a presente indicaçâo.

JUSTIFICATIVA:

A aprovação da presente lndicação e o seu acatamento pelo Poder
Executivo são ações necessárias para aumentar e descongestionar o fluxo
de automóveis e pessoas em todo o entorno da cidade, com a construção
de uma ponte que liga o centro e suas adjacências aos bairros de
Barreirinhas, Parque da cidade, Vila Amorim, Santo AntÔnio, São
Francisco e também acesso ao maior hospital da Região Oeste da Bahia
- HO.

Salientamos que a construção desta ponte é um grande avanço para a

mobilidade urbana da nossa cidade, que permitirá o deslocamento das
pessoas, com o objetivo de desenvolver relações sociais, econômicas,
além de interíerir diretamente no bem-estar social da população.

Para tanto, a Câmara de Vereadores disponibilizou o valor de R$
2.457.783,30 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil,
setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos), no dia 31 dezembro
2021, em forma de devolução de sobra do duodécimo do exercício de
2021. O referido valor, disponível em caixa, é resultante da economia feita
pela Mesa Diretora, demais Vereadores e servidores.

Diante do exposto, solicito a aprovação e a tomada da providência pelo
Poder Executivo.

Barreiras-BA, 03 de j eiro de 2022.
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Francisco Bezerra Sobrinho
Vereador - MDB
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Heteina Êraz da Silva Chaves
Vereadora - PP
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Verea
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Vereador - PSD
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Vereador MDB
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