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Sr. Presidente 

 

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, que esta Casa solicite ao 

Executivo, e a secretaria responsável, que: 

 

Realize o serviço de melhorias a ser efetuado junto às paradas de ônibus situadas 

na Rua Otto Becker, Bairro Medianeira, através de conserto e instalação de iluminação, 

assim como de um painel com informações de itinerários e horários de circulação dos 

coletivos, conforme justificativa. 

 

Justificativa 

 

Existe urgência no pedido já que micro ônibus e circulares passam no local e as 

pessoas aguardam o transporte sem nenhum tipo de proteção, expostas à chuva e sol 

forte. Junto a isso, existe a falta de iluminação, o que coloca em risco as pessoas que 

permanecem no local aguardando o horário de embarque.  

O presente pedido tem como fundamento o bem estar da sociedade, assim como 

visa proporcionar as pessoas que se utilizam da estrutura um mínimo de conforto e 

proteção, assim como obter informações sobre os itinerários e horários de circulação 

dos ônibus. 

A necessidade do serviço de melhorias é proveniente do pedido reiterado da 

comunidade que utiliza o local diariamente como ponto de embarque e em específico às 

crianças do município que a utilizam como local de espera do transporte que as  levará à 

escola. 

 Por estes motivos, é urgente o conserto da parada, pois as pessoas que vivem 

próximo ao local se sentem abandonadas, sem conforto, segurança e proteção, 

principalmente nos dias chuvosos e no período noturno. Salienta-se que a segurança e o 

bem estar da comunidade é obrigação do ente público. 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de Sessões, 10 de Março de 2022 
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