
 

Gabinete Vereador Folha 
Por Palmas, fazendo a diferença! 

 

REQUERIMENTO Nº 119/2017 

AUTOR: Vereador Folha 

     
 

“REQUER AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO              

MUNICIPAL, A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA 

VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO DAS LINHAS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DO SETOR 

TAQUARI, COM AUMENTO DO NÚMERO DE 

ÔNIBUS COLETIVO VISANDO ATENDER ÀS 

ÁREAS MAIS DISTANTES DE CENTRO, BEM 

COMO CHÁCARAS LOCALIZADAS NAS 

PROXIMIDADES DO SETOR”. 

 

  

 O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, após a anuência do 

douto Plenário, requer ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a ampliação das linhas de 

transporte público urbano do Setor Taquari, com aumento do número de ônibus coletivo 

visando atender às áreas mais distantes de centro, bem como chácaras localizadas nas 

proximidades do setor. 

 

 

Justificativa 

 

 

Trata-se de uma medida que visa ampliação das linhas de transporte público urbano do 

Setor Taquari, com aumento do número de ônibus coletivo visando atender às áreas mais 

distantes de centro, bem como chácaras localizadas nas proximidades do setor.  
 

A reivindicação se dá principalmente devido ao crescimento da população existente nestas 

quadras, surgimento de novas áreas, e também devido ao fato de que o ônibus coletivo passa somente 

na avenida principal do setor. O setor Taquari possui ainda diversas chácaras localizadas na vila 

Agrotins e outras, das quais não são atendidas pela linha de transporte coletivo. 

 

Sabe-se que a Administração Pública tem na medida do possível, procurado iniciar e concluir 

todas as obras. Assim essa matéria tem cunho de solicitar que seja priorizada a prestação desse serviço 

público na área mencionada. 

 

Isto posto, espero contar com o apoio dos Nobres Pares. 

 

Gabinete do Vereador Folha, Câmara Municipal de Palmas, aos 17 dias do mês de agosto  

de 2017. 

 

 

 
Folha 

Vereador 
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