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Proposição Eletrônica nº 3725

REQUERIMENTO Nº 288/2018
Código: M1631566003/3725

Considerando que está previsto a reabertura do Ecolago e que o
fluxo de pessoas que deverão frequentar este espaço de lazer será intenso;
Considerando que o Município assumiu o transporte público
recentemente e várias linhas e horários ainda estão em análise e que esse transporte é
fundamental para os Munícipes que moram, principalmente nos bairros da periferia, se
locomoverem para o Ecolago;
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades
regimentais, seja oficiado ao Senhor José Aparecido Fernandes, Prefeito Municipal,
solicitando que Vossa Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta ao Departamento
Municipal de Trânsito, as seguintes informações:
a) Existe a possibilidade de disponibilizar uma linha com dois
horários, pelo menos, de transporte para o Ecolago, aos sábados,
domingos e feriados?
b) Se positivo, qual a previsão para que isso ocorra? Se negativo,
justificar.

SALA DAS SESSÕES, em 15 de outubro de 2018.

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS
Vereador - PRB

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 3725.
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REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO COM
RELAÇÃO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA O
ECOLAGO
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