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Os Vereadores WAGNER ANTONIO PEREIRA LOPES e EVANDRO
FARIAS MURA, no uso de suas prerrogativas parlamentares,
etc.;

Indica ao Excelentissimo Senhor Prefeito ARMANDO ROSSAFA GARCIA, as

providencias que se fizerem necessarias, junto ao Setor competente da municipalidade, no
sentido de realizar estudos visando estender o itinerario do dnibus circular do municipio
para o perfodo noturno.

JUSTIFICATIVA:

De fundamental importance em qualquer cidade, o transporte publico coletivo
(circular) tem por objetivo proporcionar a locomofao de vSrias pessoas juntas em urn mesmo
veiculo, proporcionando uma alternativa de transporte em substituifao ao automdvel, visando
a melhoria da qualidade de vida da comunidade mediante a redu?ao da polui$ao ambiental,
congestionamentos, e ate acidentes de transito.

E bem verdade que em nosso municipio o transporte coletivo (circular) proporciona
uma serie de beneficios a populafao, principalmente aos trabalhadores e estudantes porque
podem alcan?ar seus locais de trabalho ou de estudo, garantindo-lhes assim o seu
deslocamento.

Porem, atualmente o onibus circular do municipio tem seu itinerario apenas para
circula?ao no periodo diurno, ou seja, durante o dia, fato esse que causa descontentamento
por parte da populaÿao, haja vista que temos no municipio muitas escolas, faculdades, igrejas,
dentre outros locais que funcionam no periodo noturno, deixando quern nao tem como se
locomover desprovido de se beneficiar de tal servigo.

Vale ressaltar ainda que muitos municipes utilizam o dnibus circular como seu unico e
principal meio de transporte para se locomover.

Dai a razao da presente propositura estar a merecgr a atenfao da Achriinistrasao
Municipal.
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