ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0005/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.
SOLICITA QUE SEJA INSTALADO AR CONDICIONADO EM PARTE DA FROTA DO
TRANSPORTE PÚBLICO DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA:
Considerando que, diante de recentes ondas de calor registradas, vários passageiros passam mal
dentro dos veículos de transporte público.
Anualmente a concessionária responsável pelo transporte ajusta o valor da passagem, desta maneira
deve também ajustar as condições oferecidas à comunidade.
A superlotação nos ônibus também faz com que o problema do calor seja agravado.
Idosos e crianças são mais suscetíveis a passar mal em situações como esta, tendo assim uma
preocupação maior com os mesmos.
Diante do exposto estamos sugerindo ao Sr. Diretor Transul Humberto Arantes:
Que seja instalado em parte da frota de ônibus da Transul ar condicionado;
Que os ônibus climatizados possam ser disponibilizados em horários de pico onde é constatada a
superlotação;
Ainda a empresa poderá ofertar esse tipo de transporte com preços diferenciados a população, e o
cidadão fará a escolha.
Isso só vem a melhorar o serviço de transporte público em nossa cidade, contribuindo para o
conforto e confiabilidade do usuário.
Sala das Sessões, 01 de fevereiro de 2019.

João Maria Chagas (PSC)
Vereador
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JOÃO MARIA CHAGAS, Vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas
atribuições legais e regimentais vem à presença de Vossa Excelência requerer, após manifestação do
Egrégio Plenário, envio de Moção Legislativa ao Ilmo. Sr. Diretor Transul Humberto Arantes;
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador JOÃO MARIA CHAGAS PSC envia a seguinte:

