
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de janeiro 
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Centro - Tel.: (22) 2621-1525 
Gabinete do Vice-Presidente Vereador Vagner do Alecrim 

INDICAÇÃO N° 791, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016 

O vereador subscrito, com assento na bancada PT, desta Casa 

Legiferante, vem depois de cumpridas às formalidades regimentais de praxe, 

INDICAR ao Excelentíssimo Senhor CLÁUDIO VASQUE CHUMBINHO DOS 

SANTOS — Prefeito Municipal de São Pedro da Aldeia, que viabilize junto ao órgão 

competente a disponibilização de uma linha de ônibus que passe pela Ponta 

Grossa, no Bairro Poço Fundo, no município de São Pedro da Aldeia, com o 

seguinte itinerário: 

chegando pela Estrada do Boqueirão (Rua do Supermercado Epa), no 

Bairro Boqueirão, passando pela Av. Umbelina, no Bairro Poço Fundo e 

terminando sua rota pela Estrada do Boqueirão (passando pela Unidade Básica de 

Saúde Poço Fundo). Neste município. 

Justificativa 

A solicitação se faz necessária, devido à existência de um conjunto 

habitacional do Projeto Minha Casa Minha Vida na Av. Umbelina, no Bairro do 

Poço Fundo, no qual reside, inclusive, grande número de idosos que, muitas 

vezes, não têm condições de se deslocar até a linha de ônibus mais próxima 

disponível. Desta forma, necessitam de maior acessibilidade às linhas de 

transporte. 
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Portanto, levando em consideração o alcance social em vislumbre, ouso 

transferir a parcela de responsabilidade que é devida ao Executivo no atendimento 

á indicação em epígrafe, certa que esse Poder fará o que lhe for possível para dar 

vida a este Projeto. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2016. 

Constou no expediente da Sessão 


