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ExcELENTÍssruro sENHoR pREsTDENTE DA cÂvr.lnq. DE vEREADoRES DE
BARREIRAS- ESTADO DA BAHIA.

Senhor Presidente;

A Vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições legais e r\.g!
V. EX. que após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo.

Municipal de Barreiras a seguinte indicação.

Soticito em caráter de urgência que seja implantado uma linha de transporte coletivo
que faça o percurso Bairro Buritis, Bairro Cidade nova, Bairro Jardim Vitória,
Bairro Santa Luzia,, Bairro Yila brasil, Centro e destino Bairro Vila Amorim.

Justificativa

Considerando as diversas solicitações e reclamações dos usuários do transporte público dos

Bairros Buritis, Cidade Nova e Jardim Vitoria, por falta de transportes paÍa os destinos
acima citados;

Considerando a deficiência do serviço prestado pela concessionária de transporte público,
visto que é notória a precariedade, se comparada com as dos demais bairros;

Considerando as diversas constatações feitas durante fiscalização realizada junto aos

usuários do transporte público.

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

reivindicação e REQUEIRO nos termos regimentais, após leitura em Plenrário, seja oficiado.
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja encaminhada a empresa

concessionária de transportes públicos.

Sala das Sessões, 08 de Fevereiro de2022.

,kl;-
Maria Das Gil/ffislliõlõ-rlo Espirito Santo

I'
Veíeadora - DEM
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Camcara lvlurtícíyaf fe Barreíras tsA
CNPJ: 16.256.893/0001 -70

ExcELENTÍssrvro sEI\tHoR PRESTDENTE
DE BARREIRAS. ESTADO DA BAHIA.

DA CÂMARA DE VEREADORES

Senhor Presidente;

A Vereadora abaixo-assinada,no uso de suas atribuições legais e ràgiríentais,
V. EX. que após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo.

Municipal de Baneiras a seguinte indicação.

Para atender o anseio da população e usuários, solicito a afixação de tabela de horário
da linha no interior dos coletivos públicos de Barreiras.

Justificativa

Considerando as diversas solicitações e reclamações dos usuiírios do transporte público
quanto aos horários dos mesmos;

Considerando a deficiência do serviço prestado pela concessionária de transporte público,
visto que é notória o descaso quanto a disponibilização dos horários e o cumprimento deles;

Considerando as diversas constatações feitas durante fiscalização realizada junto aos

usuários do transporte público.

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

reivindicação e REQUEIRO nos termos regimentais, após leitura em Plenário, seja oficiado
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja encaminhada a empresa

concessioniária de transportes públicos.

Sala das Sessões, 08 de Fevereiro de2022.

Maria o", c"rç"@iôEXrpLito santo

Veread$ra - DEM
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Camznra lvlurtícíyaf {e Barreíras tsA
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BxcELENTÍssrpro sEI\rroR pREsTDENTE DA cÂM,q,RA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS- ESTADO DA BAHIA.

Senhor Presidente;

A Vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem solicitar
V. EX. que após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Prefeito
Municipal de Barreiras a seguinte indicação.

Para atender o anseio da população e usuários que se encontram em total descaso
quanto a circulação do transporte coletivo nos Bairros Buritis e Cidade Nova, solicito
em caráter de urgência mais disponibilidades de horário e aumento da circulação do
coletivo linha n"07 nesses Bairros.

Justificativa

Considerando as diversas solicitações e reclamações dos usuários do transporte público dos
Bairros acima citados quanto ao descaso que os mesmos tem enfrentado diante da escassez

de transporte, a população clama por mais atenção quanto a essa necessidade, os usuários
chegam a esperar horas e mais horas nos postos de ônibus, algo desgastante devido a
deficiência do serviço prestado pela concessionaria de transporte público, visto que é

notória o descaso quanto a disponibilizaçáo de mais ônibus;

Considerando as diversas constatações feitas durante fiscalização realizada junto a
população e aos usuários do transporte público.

Ante o exposto, vimos solicitar aquiescência dos nobres pares em apoiar esta nossa
reivindicação e REQUEIRO nos termos regimentais, após leitura em Plenrário, seja oficiado
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja encaminhada a empresa
concessionária de transportes públicos.
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Sala das Sessões, 08 Fevereiro de2022.

Maria Das do Espirito Santo

DEM ] SCSSã
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Camzara Ivlurtícíyaf le tsarreíras tsA
CNPJ: 16.256.893 /0001 -70

ExcELENTÍssrvro sENHoR pREsIDENTE DA cÂuranq. 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 Plenario, seja

encamiúada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

"solicito recapeamento em toda a extensão do pavimento asfáltico nas

ruas Vicente Lino Da Silva e Joanita Rosa Da Cruz Almeida localizada

no Bairro Baraúna nesta cidade"
Câmara Munici

JUSTIF'ICATIVA:

As ruas asfaltadas do referido bairro, encontram-se em situagões prectírias de

trafegabilidade, aonde, os condutores de veículos e ciclistas vem sofrendo constantemente

devido à existência de buracos e ondulações existentes na pista, causando enoÍnes

prejuízos, sobretudo, causando acidentes e danificação de seus patrimônios.

A Prefeitura Municipal deve fazer o trabalho de recuperação dessas vias, melhorando a

pista e facilitando o ir e vir do cidadão, bem como, proporcionando maior comodidade

dos usuarios que as utilizam diariamente.

Para tanto, solicitamos que seja colocada na programação com urgência.

Sala das Sessões, em22 de Fevereiro de2022.

tl
Maria o", cr"çffiàffi'Espírito santo

Verea$ora - DEM
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ExcELENTísslwlo SENHoR PRESTDENTE DA cÂmnna DE VEREADoRES DE

BARREIRAS.BAHIA

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

vem rêquerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicito recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Juracy

Alves De Souza localizada no Bairro Baraúna Nesta Cidade"

JUSTIFICATIVA:

Esta rua está com sua pavimentação asfáltica, em péssimas condições, sendo uma rua

de muito movimento e avenida principal do referido bairro. O Recapeamento da Rua

citada trará grandes benefícios para os moradores da mesma. Os mesmos relatam

atualmente vem enfrentando transtornos para se locomoverem com automóveis, pois

os grandes números de buracos têm dificultado o trânsito podendo causar a ocorrência

de acidentes.

Com esta melhoria estaria o executivo municipal atendendo a reivindicação da

população, principalmente dos moradores desse bairro.

Na certeza que o executivo municipal, não medirá esforços para o atendimento desse

anseio da comunidade, manifesto meus mais sinceros agradecimentos em nome da

população Barreirense.
do em sessã

Sala das Sessões, em22 de Fevereiro de

Maria Das Graça-í[êIõDõ Espírito Santo
Vereádora - DEM
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CâmcarzL ivlurtícíyaf fe Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENTísstwto SENHoR PRESIDENTE DA cÂnlana DE VEREADoRES DE

BARREIRAS.BAH!A

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

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicito recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos em toda a

extensão das Ruas Vital Xavier Rocha e Manoel Pereira De Oliveira
Iocalizadas no Bairro Baraúna Nesta Cidade"

JUSTIFICATlVA:
',"rr, arla =unc!'nar

Estas ruas estão com sua pavimentação asfáltica, em péssimas condições, sendo ruas

de muito movimento no referido bairro. O Recapeamento das mesmas trará grandes

benefícios para os moradores da mesma. Os mesmos relatam atualmente vem

enfrentando transtornos para se locomoverem com automóveis, pois os grandes

números de buracos têm dificultado o trânsito podendo causar a ocorrência de

acidentes.

Com esta melhoria estaria o executivo municipal atendendo a reivindicação da

população, principalmente dos moradores desse bairro.

Na certeza que o executivo municipal, não medirá esforços para o atendimento desse

anseio da comunidade, manifesto meus mais sinceros agradecimentos em nome da

população Barreirense.
Àp

Sala das Sessões, em 22 de Fevereiro de 2022.

Maria Das Graça-4a-a*pírito santo
vereadlrã - DEM

rrara Munici
.)' uteRolo Âo^
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