
Ofício nº 36/2018/DL
Itapoá, 20 de fevereiro de 2018.

À Sua Senhoria
Gilvan Ferreira da Silva
Empresa Transita
Av. José da Silva Pacheco, 1.240
Itapema do Norte – Itapoá/SC
 

Assunto:  solicita  a  disponibilização  de  uma  linha  de  ônibus  com  saída  e  destino  à
comunidade 1º de Julho.

Prezado Senhor,

Atendendo  à  reivindicação  dos  moradores  da  localidade  1º  de  Julho,  neste
município de Itapoá/SC, solicitamos, com a máxima urgência, a disponibilização de uma linha de
ônibus no início da manhã, com destino ao Centro da Cidade, e outra no final da tarde, com
destino àquela comunidade.

A  presente  solicitação  se  faz  necessária,  tendo  em  vista  que  inúmeros
trabalhadores, residentes na citada localidade, muitas vezes perdem oportunidades de emprego,
pois acabam chegando atrasados ao trabalho, uma vez que não há linha de ônibus nos períodos
supramencionados. Diante desta situação, muitos trabalhadores e/ou moradores que precisam ir
até o ponto de ônibus mais próximo, localizado na Brasmar, acabam tendo que caminhar por
muito quilômetros, debaixo de sol ou de chuva, as vezes acompanhados de seus filhos e crianças
de colo.

Enfim,  os  moradores  daquela  região  clamam  para  que  essa  empresa
concessionária do serviço de transporte público ofereça uma linha de ônibus pela manhã e outra
no final do dia, para atender aos anseios da comunidade.

Ainda, solicitamos seja enviada para esta Casa de Leis uma resposta à este ofício,
para que estes Vereadores possam apresentar uma solução aos moradores daquela região.

Atenciosamente,

Joarez Antônio Santin – PMDB
[assinado digitalmente]

Ezequiel de Andrade – PR
[assinado digitalmente]

Geraldo Rene Behlau Weber – PSDB
[assinado digitalmente]
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Janayna Gomes Silvino – PR
[assinado digitalmente]

Jeferson Rubens Garcia – PMDB
[assinado digitalmente]

Jonecir Soares– PR
[assinado digitalmente]

José Antônio Stoklosa - PSD
[assinado digitalmente]

José Maria Caldeira – PMDB
[assinado digitalmente]

Thomaz Willam Palma Sohn – PSD
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es),  em conformidade com o art.  45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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