Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
INDICAÇÃO Nº 05/2021

Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal que tome
providências para instalar, no município de Iporã do
Oeste, um Terminal Rodoviário.

Exmo. Senhor,
MÁRIO HECK
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Iporã do Oeste – SC.

O Vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso I do artigo 239
do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso II do Artigo 70 da Lei Orgânica
do Município, indica ao Chefe do Poder Executivo, a seguinte providência:

Indica ao chefe do Poder Executivo municipal, para que através de setores
responsáveis, sejam tomadas providências necessárias para a instalação de um
Terminal Rodoviário no município de Iporã do Oeste, SC.

Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 31 de março de 2021.

_____________________________
Michel Nedel
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322
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Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
JUSTIFICATIVA
O transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros movimenta
pessoas que desejam viajar, e trata-se, geralmente, de cidadãos que não possuem
veículo próprio, pessoas de baixa renda e, em grande parte, idosos.
O terminal rodoviário do município de Iporã do Oeste, embora desativado de
suas funções originais, servia como ponto de embarque e desembarque de
passageiros. Neste ponto, havia cobertura que protegia os usuários do transporte
coletivo da chuva e vento, bancos para acomodar o cidadão à espera do ônibus e, além
disso, dava acesso à sanitários.
Ocorre que o prédio do antigo terminal rodoviário foi negociado, está em reforma
e sendo adaptado para outra finalidade, não oferece mais condições para acolher
pessoas que queiram viajar com um ônibus. Entende-se que, embora o fluxo de
passageiros não seja considerável, há a necessidade de oferecer aos cidadãos
comodidade e segurança, instalando um terminal rodoviário em local estratégico no
município.
O terminal rodoviário oferece um mínimo de conforto aos passageiros de
transportes coletivos, como área de estacionamento e manobra do coletivo, sanitários,
banco de espera, iluminação, informações dos coletivos que ainda oferecem serviços
e, especialmente, uma cobertura que os acolhe e abriga enquanto esperam o
transporte.
Na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da população que reside
no município e podermos contar com a especial atenção do Executivo Municipal,
aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
_______________
Michel Nedel Barht
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322
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