
INDICAÇÃO N° 60/2019

Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através do setor competente, venha

apresentar alteração à linha de ônibus circular no bairro Barra do Saí.

JUSTIFICATIVA: 

Atualmente  nossa  cidade  passa  por  um crescimento  onde  atualizações  são

necessárias e pertinentes para a adequação das áreas em expansão que estão sendo ocupadas

pela população em todas as localidades.

Devemos levar em consideração que alterações no itinerário da linha urbana de

ônibus circular já foram realizadas em prol do bem estar da população de outras localidades,

sem trazer prejuízos e que hoje se fazem necessárias para atender os munícipes que moram no

bairro Barra do Saí. 

Chegou ao conhecimento desta Casa de Leis que casos de perigo e situações

adversas estão sendo comuns durante o período noturno quando passageiros, em sua maioria

do sexo feminino, ao voltarem para seus lares no final do dia de trabalho, descem do ônibus

na Avenida Don Henrique II e precisam caminhar cerca de 600 metros até a região da Rua

Vasco Nunes Balboa, em alguns casos muito mais que isso. Neste percurso, em virtude de

pontos de escuridão ocasionados pelos mais diferentes fatores, meliantes se aproveitam para

abordar e importunar, colocando em situação de risco pessoas íntegras que não possuem a

capacidade de defesa própria.

Desta forma, funcionários de empresas,  servidores municipais e usuários do

sistema viário  nos  apresentaram um abaixo assinado (que  segue em anexo)  solicitando a

alteração do itinerário da Linha noturna (todos os horários que saem da Figueira a partir das

17 h e 15 min) para que siga em direção ao ponto final da Barra através da Rua Vasco Nunes

Balboa  a partir da rua 370, percorrendo um trajeto similar ao do ônibus escolar. 

Acreditando que o governo municipal realize ações  visando a segurança e o

bem estar dos moradores, solicitamos que o mais brevemente possível o setor competente do

executivo municipal possa alinhar com a empresa prestadora de serviço uma resposta efetiva

melhorar o atendimento.
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