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ExcELENTÍssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrvlene
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Requalificar, melhorando a iluminação e oferecendo informações sobre

os horários das linhas gue passam pelo local, bem como melhorar a
pintura nos pontos de ônibus, nesúe município de Barreiras Bahia".

Justificativa

rte coletivo depende bastante da qualidade

dos veículos utilizados, do conforto que oferecem aos passageiros, bem como

da quantidade de carros disponíveis - isso influência diretamente no tempo

que os passageiros esperam para o embarque.

Porém, além disso, os usuários precisam de locais adequados para aguardar a

chegada dos ônibus, então os pontos precisam oferecer iluminação,

segurança, proteção contra os efeitos do clima e informações sobre as linhas

que passam pelo local, bem como, uma pintura de qualidade para um ambiente

mais agradável e bem cuidado, onde centenas de trabalhadores e estudantes
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passam parte do seu tempo aguardando a chegada dos transportes coletivos

do nosso município.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 12 de julho de 2021.

Ivete Maria Carneiro de Souza Rica
Vereadora-AVANTE
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