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ExcELENTÍsstwto SENHoR pRESTDENTE DA cÂruena DE vEREADoRES DE
BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V. Ex. que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada

a Exmo. Sr. Prefeito a seguinte indicação:

"Que seja feito a implantação de um novo ponto de ônibus com estrutura completa
(cobertura e assentos) após a chácara do Luizão, na Avenida Alberto Amorim no
bairro Vila Amorim, neste munícipio. "

JUSTIFICATIVA

A referida indicação se faz devida a distancia entre
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o ponto em frente ao Ho e outro somente nas imediaçÕes da Home Center São Fra
mostrando a necessidade de proceder com medidas para viabilizar a implantação desse
novo ponto de ônibus com cobertura e assentos para facilitar a locomoção dos que
dependem do transporte coletivo das linhas 10,16 e 20 que fazem linha para os bairros
Santo Antônio, Arboreto e São Francisco.

São vários estudantes, trabalhadores, mães com filhos pequenos etc. que necessitam
desta alternativa de transporte mais próximos, o que torna necessário esse serviço para
oferecer proteção adequada e maior comodidade a todos que por ali aguardam o coletivo.

Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo soírerlc.rs conl a lalta da
r ealização desse serviço.

Sala das sessões, 13 de Setembro de 2022.
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ExcELENTissIIvIo SENHoR PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário,

seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que seja feito o serviço de pavimentação asfáltica na Rua das Palmeiras, no
bairro Cascalheira, neste Município".

JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica da rua citada é de grande relevância para melhoria

do Bairro Cascalheira, haja vista ser uma reivindicação da comunidade local, que

apresenta demandas condizentes com os projetos que estão sendo executados pela

atual administração do poder Executivo que está investindo na melhoria da

infraestrutura do nosso município. Por isso pedimos que seja levado em conta as

necessidades dos moradores locais que a tempos sofrem constantemente com a

lama no período das águas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando
problemas de saúde e também prejudicando a trafegabilidade.
Outro motivo deste pedido é melhorar a infraestrutura, oferecer melhores condições
de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e

social do local.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a

falta da realizaçâo desse serviço.
Sala das sessÕes,14 de Setembro de 2022.
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