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Indicação N. 44/2022 

ASSUNTO: aquisição de ônibus para transportar alunos para as 

universidades. 

Autor: Cristiano Leonel Barbosa 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue: 

O Vereador que esta subscreve, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que analise a possibilidade de adquirir ônibus 

ADEQUADOS para transportar os universitários da nossa cidade que 

estudam nas cidades da região. 

JUSTIFICATIVA: 

Excelentíssimo senhor Prefeito, chegou ao meu conhecimento 

que na noite passada (dia 16 de agosto) houve um acidente com o 

ônibus que transporta alunos para Araçatuba. Parece que, na volta para 

Guzolândia, uma das janelas do veículo estourou, causando pânico nos 

alunos. 

Eu estive in locu verificando as condições do veículo e constatei 

a sua depreciação, além de ser desconfortável. As poltronas são 

bastante estreitas e não são adequadas para transporta pessoas adultas. 

Senhor Prefeito, os nossos universitários merecem respeito e 

qualidade no transporte. É bom lembrar que muitos trabalham o dia 

todo para custear seus estudos e merecem ter um transporte adequado, 

seguro e confortável. 
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Tal medida não traz benefício apenas aos alunos, mas para a 

Administração também uma vez que em caso de danos provocados pelo 

transporte aos seus usuários a responsabilidade é da Prefeitura. 

Uma vez atendida essa indicação, aproveitando a oportunidade, 

seria interessante adquirir veículos com acessibilidade. 

É sabido que nosso Município está com muitos milhões de reais 

na conta. Graças a Deus, a despeito da crise mundial, a arrecadação da 

cidade aumentou e o interesse público não é fazer poupança com o 

dinheiro público, mas utilizá-lo em prol da comunidade entregando 

serviço público de qualidade. 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Àe- 
Cristiano Leonel Barbosa 

Plenário Vereador Gregário José do Prado, 

Guzolândia, 17 de agosto de 2022. 


