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EXMA. SRA. 

VEREADORA DENISE ALMEIDA ABI-ACL 

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

SENHORA DO PORTO/MG 

INDICAÇÃO N° 19/2010 

ENVIADO AO PREFEITO 

Senhora Presidente, 	 3o  /   O  /   àC  j  ()  
CA-ara MunicI de Sra. do Pnrtr 

O Vereador firmatário, na plenitude de suas atividades 

parlamentares, apresenta a esta Egrégia Câmara Municipal de Senhora do 

Porto, na pessoa de Vossa Excelência e por vosso intermédio a toda a 

Edilidade local, a presente Indicação com pedidos de providências 

administrativas, na forma do texto regimental, ouvido o soberano plenário, 

no sentido de que se digne oficializar o seu encaminhamento ao Senhor 

Prefeito Municipal de Senhora do Porto, objetivando que o Senhor Prefeito 

Municipal se digne determinar medidas administrativas urgentes 

urgentíssimas no sentido de que o ônibus que faz o transporte de 

escolares até a localidade rural de Ribeirão de Ana Correia passe a 

fazer o seu percurso até a Fazenda Brogodô, de propriedade do 

Senhor Henrique de Almeida. 

A justificativa a tal pleito se dá em virtude de que existem vários 

alunos residentes na localidade rural de "Brogodô", sendo que os mesmos 

têm que se deslocar cerca de cinco quilômetros por dia para terem acesso 

ao transporte escolar. Ressalte-se que a estrada que dá acesso à Fazenda 

Brogodõ encontra-se em condições de tráfego de veículos, haja vista que a 

mesma é utilizada por caminhões que fazem o transporte de carvão e por 

outros veículos de grande porte, bem como não haverá problemas para as 
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manobras do ônibus escolar, haja vista a existência de um viradouro no 

local. 

Ademais, tal medida irá contribuir em muito para a segurança dos 

alunos a serem beneficiados com a medida, notadamente daqueles 

pertencentes ao sexo feminino e que estudam à noite, haja vista que não 

mais necessitarão se deslocar, sozinhos, pelas estradas que dão acesso às 

suas residências. 

A consideração do Senhor Prefeito Municipal. 

Sala das sessões e do plenário da Câmara Municipal de Senhora do 

Porto, em 25 de março de 2010. 

José Ln.'rd.Pnandes Abi-aci 
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