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INDICAÇÃO Nº 001/2020 

 

                      Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itaoca; 

           O vereador que esta subscreve vem nos termos regimentais   vigentes indicar ao 

Exmo. Senhor Prefeito, reforçando a indicação n°56/2017 de minha autoria, estudar a 

possibilidade de colocação de um transporte coletivo que ligue o bairro quilombo 

Cangume ao centro do município, que faça o trajeto pelo menos duas vezes por semana 

(em nome da Associação do bairro). 

 

JUSTIFICATIVA 

  Considerando que no bairro mencionado não possui linha de ônibus, e há poucos 

veículos para socorro dos moradores, ao qual utilizavam o veículo da educação para se 

locomoverem para o centro do município;  

             Considerando que todos os dias há pessoas que necessitam de transporte no 

bairro, como mulheres gravidas para fazer o pré-natal, crianças para pesagem, 

hipertensos, idosos, famílias que recebem bolsa família etc ,e com a terceirização do 

transporte escolar, ficou difícil para eles, visto que era um meio de transporte viável, e 

agora não sendo possível a sua utilização; 

             Considerando, que haverá vários ônibus que ficarão parados com a terceirização, 

reforço a indicação de colocação do ônibus branco a ser utilizado para transportar os 

moradores do local. 

            Desta forma, reforço o pedido em atendimento ao nosso quilombo tão sofrido, 

auxiliando a associação do bairro, assim como outras associações foram beneficiadas 
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            Certo de contar com aprovação pelos Nobres Edis da presente indicação, e do 

Exm°. Sr. Prefeito Municipal, reitero os meus votos de estima e apreço. 

 

Plenário Januário Plaster Trannin, em 12 de fevereiro de 2.020. 

 
 
 
                                               VANDIR ROSA RODRIGUES 

Vereador 


