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ExcELENTíssllrlo SENHoR pRESIDENTE DA cÂrraann 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 estudo junto a empresa Viação Cidade de

Barreiras para que possam contemplar os moradores do bairro Serra do Mimo com

umas das suas linhas de ônibus."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores do bairro Serra do Mimo, solicitamos um
estudo para que esse bairro possa ser contemplado com uma das suas linhas de ônibus,
visto que os moradores precisam se deslocar para o bairro Bandeirantes para terem
acesso à única rua beneÍiciada com transporte 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.

Os benefícios gerados pelo transporte público englobam desde melhorias ao meio
ambiente até a maior mobilidade nos espaços públicos, se revelando um benefício geral
que deveria ser utilizado por todos como forma de contribuição social.

Considerando tais vantagens e o princípio de que interesses públicos devem prevalecer
sobre interesses particulares, podemos afirmar que o transporte público coletivo deve ser
prioridade e assim deve ser tratado pela administração pública, peço a aprovação desta
indicação.
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Sala das Sessões, em 09 de julho de 2021.
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ExcELENTísslruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuena 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:

"Melhoria na ponte de madeira que dá acesso ao Barrocão e ao Mucambo, (entre a

Gameleira e o Mucambo)."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos usuários, solicitamos a realização da manutenção ou

melhoria da ponte que dá acesso ao Barrocão e Mucambo depois do Neto Point. Tal

solicítação se faz necessária, pois a ponte encontra-se em mau estado, o que pode

ocasionar acidentes e gerar prejuízo aos moradores e condutores que transitam pela

mesma.

Sala das SessÕes, em 09 de julho de 2021.
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ExcELENTÍssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂuann 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 deliberaçâo e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"Solicitação para colocar o nome da praça que está sendo construída na rua Ubaíra,

bairro Loteamento Rio Grande, de Manoel da Silva Nascimento, conhecido como Sr.

Nenzinho, que sempre cuidava dessa praça."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos para que seja colocado o

nome dessa praça que está sendo construída na rua Ubaíra, bairro Loteamento Rio

Grande, próximo ao Colégio Otávio Mangabeira, de Manoel da Silva Nascimento,

conhecido como Sr. Nenzinho, antigo morador desse bairro, que sempre cuidava dessa

praça e faleceu nesse ano. Diante uma pesquisa feita pelos moradores, que souberam que

esse local seria destinado a uma praça pública, pediram para que fosse nomeado com o

nome desse antigo morador que tanto fez por esse espaço.

Sala das Sessões, em 08 de julho de 2021. ado em sessã
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ExcELENTísslruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana 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:

"Realização de limpeza e iluminação na divisa entre os bairros RecanÍo dos

Pássaros e bairro Antônio Geraldo que contemple com uma torre de iluminação,

capina, varrição, pintura de meio-fio e recolhimento de entulhos."

JUSTIFICATIVA

Em atendimento a reivindicação dos moradores, solicitamos uma torre de iluminação e a

realizaçáo da limpeza na divisa entre os bairros Recanto dos Pássaros e bairro Antônio

Geraldo nas proximidades da estação pluviométrica, esse local está necessitando desses

serviços, pois está sem iluminação e está sofrendo com as condições precárias de

limpeza, prejudicando a trafegabilidade das pessoas nas redondezas e trazendo a

sensação de insegurança aos moradores.

Sala das Sessões, em 09 de julho de 2021.
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