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INDICAÇÃO 004/2019

Autor: Luiz Carlos Felicianodos Santos

Senhores Vereadores

O vereadorsupracitado com assento nesta casa de Leis vem com o devido respeito e na
forma regimental requerer e propor:

Vem apresentar a Vossa Excelência e desta colenda casa de leis, a proposição:

() Requerimento (x) Indicação ( ) Moção ( ) Projeto e:

Solicita junto ao executivo que seja construídoum ponto de ônibus para os alunos na
comunidade de Guampará em frente à casa do Senhor José María de Almeida.

JUSTIFICATIVA

Os alunos que utilizam do transporte escolar nessa comunidade vem constantemente
solicitando que seja implantada alí naquela região, um ponto de ônibus com cobertura, a fim de
melhorar as condições dos alunos que utilizam o transporte escolar, uma vez que contendo uma
parada de ônibus com cobertura possibilita aos alunos uma proteção contra a ação do tempo,
pois os alunos não têm local adequado para aguardar o ônibus escolar, motivo pelo qual requer
que sejam tomadas as devidas providências para assim proporcionar maior comodidade aos
alunos que aguardam a passagem do transporte.
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Luiz Carlos Felicianodos Santos

Vereador
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