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INDICAÇÃO N°.41/2020 

EMENTA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS EM PONTOS 

ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES. 

Autor: Vereador Valdecir Soares dos Santos 

Indico, nos termos regimentais, conforme preceitua os artigos 226 e 227 

do Regimento Interno da Câmara, que após dado ciência ao Soberano Plenário, 

seja encaminhado a Excelentíssima Prefeita Municipal de Alfredo Marcondes 

Elza Gracinda Costa Tumitan, a presente indicação objetivando a construção 

de abrigos de ônibus em pontos estratégicos do município Alfredo Marcondes. 

Sendo: 

1. Rua Modesto Bonfim, esquina com a Rua Jose Araújo da Silva, 

1.1 Rua Rui Barbosa esquina com a Rua das Américas 

1.2 Rua José Antônio Afonso com a Rua Eliziario Jose Lopes 

JUSTIFICATIVA 

A construção de abrigos de ônibus, em  pantos  estratégicos, melhoraria a 

qualidade de vida da população que depende do transporte, inclusive 

estudantes, principalmente naqueles pontos citados. 

Ao longo do percurso existem pontos de ônibus sem área de proteção 

contra chuva, sem banco de espera. 
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São diversas as pessoas que utilizam do transporte, sendo estas, 

principalmente, mulheres, crianças e idosos e os estudantes que utilizam do 

transporte escolar, que têm que ficar esperando o ônibus, em pé, sem segurança 

e qualquer proteção, submissas a sol, ventos e chuva. 

A falta de abrigo é um desrespeito para com a comunidade e a população 

usuária do transporte. 

Assim, mostra-se de suma importância a realização desses investimentos 

que venham a propiciar melhoria das condições de vida da população local. 

Certo de contar com aprovação pelos Nobres Edis da presente indicação, 

e do bom senso da Exma. Sr. Prefeita Municipal, reitero os meus votos de estima 

e apreço. 

Sala das sessões, Plenário Adelino M.  Mathias,  aos 14 de agosto de 2020. 
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