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ExcELENTíssrrrno sENHoR pRESTDENTE DA cÂnttena
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

DE

A vereadora que abaíxo subscreve, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem requerer a v. Exa. que após a deliberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB95A
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"construção de um Ponto de ônibus na comunidade Angética Ayres
(Cotia), nesÍe município de Barreiras Bahia',.
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Justificativa

Os usuários de transporte coletivo precisam de locais adequados para

aguardar a chegada dos ônibus, para tanto, os moradores da comunidade

supracitada precisam se deslocar até o ponto de ônibus mais próximo que fica

localizado ao lado da Polícia Rodoviária Federal, dificultando o deslocamento

desses moradores, entre eles, crianças, gestantes, idosos e pessoas com

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 16 de setembro de 2021.

ria Garneiro de Sousa Ricardi
Vereadora-AVANTE
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ExcELENTÍsstruto SENHoR pREstDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂruenn DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais vem requerer a v. Exa. que após a detiberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB65A
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"colôcação de Btoquetes na Rua pRF Rodoviárta Federal e no trecho da
rua que passa em frente a cargil, até o final da mesma, nesúe município
de Barreiras-BAu.

Justificativa
Iffi

Âssinatirra dc :urrc: tj

os serviços de pavimentação e cotocação de btoquetes são de suma

importância para o deslocamento de pessoas e produtos em um município,

pois, estes serviços de um modo geral disponibiliza uma melhor trafegabilidade

possibilítando mais conforto, segurança e agilidade para os cidadãos. os
benefícios da pavimentação asfáltica e colocação de btoquetes são muitos

dentre os quais destacamos a melhora na infraestrutura da cidade, mais

qualidade de vida, melhora no padrão estético dos bairros que por sua vez

melhora a autoestima dos moradores como um todo, entre outros benefícios.

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel- Tel-(77) 3611-9600 - F : (77) 36tI-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101



Carnara lvlurtícryot fe tsarreíras tsA
CNPJ: | 6.256. 893/00 Ol -7 O

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

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 15 de setembro de 2021.
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