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GABINETE DO VEREADOR ALZIMAR DE ALCEBÍADES 

Excelentíssimo Senhor Vereador 
ROBSON DE SOUZA FARIAS 
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 

 

INDICAÇÃO Ng 785/20IB 

	O Vereador-subfirmado,-com assento-nesta -Casa legislativa,-vem-na-forma-regimental-INDICAR ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,' que interceda -junto à Auto Viação Salineira, no sentido de solicitar que a 
mesma inclua no percurso ida e volta SPA x CABO FRIO, a itinerário "Via" »SHOPPING PARK LAGOS", inclusive nos 
finais de semana e feriados em horários a serem determinados pela Empresa acima mencionada, haja vista que tal 
iniciativa atenderia satisfatoriamente aos diversos funcionários do citado Shopping que residem neste Município e 
sobremaneira à toda população aldeense. 

JUSTIFICATIVA'  

r 

A presente indicação se faz necessária, por ser uma reivindicação de sarna importância para os 
aldeenses que ali trabalham e a nossa população, pois hoje em dia para se chegar ao referido Shapping, o cidadão 
aldeense precisa ir para Cabo Frio e de lá, pegar uma outra condução Para chegar ao citado Shopping. Contudo, ‘ além da grande demora 'na trjaetória do translado, ainda aumentán os .  gastos financeiros com passagens, 
principalmente em se trataiido:de tima família numerosa, o que inviabiliza á ida dos mesmos ao local pretendido. 
Portanto, por se tratar de' assunto -relacionado com o bern :esta'r dapo'pulação no que se refere ao lazer das 
famílias aldeenses, encaminho apresente 'INDICAÇÃO —pa'ra,aprovaçáo, na certeza de que Vossa Excelência 
buscará uma resolução junto à Empresa e.cima mencionada, ,ccirn a finalidade de atender a reivindicação supra, 
que com certeza culminará no atendimento' das reais necessidades dos nossos munícipes, fato que a população 
saberá reconhecer e dará a resposta nas urnas sobre às solicitações enviadas e consequentemente  
pelo Poder Executivo.. 

CIENTE 	 A Secretaria Constou no expediente da Sessãc 	Sala das Ses s, [19 d nho 20IB. 	Em  
do dia 	j, 6  


