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INDICAÇÃO N. 001/2021-CEBPAS 

 

 

Requer o envio de indicação ao Prefeito Municipal de 

Maceió, sugerindo que o mesmo solucione o problema da 

falta de transporte público no bairro do Bom Parto.  
 

 

Senhor Presidente, 

 

  Nos termos do art. 216, I c/c art. 127,§2º do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Maceió, requeiro a Vossa Excelência que a presente indicação, depois de 

ouvido o Plenário e observadas as formalidades regimentais, seja encaminhada ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal de Maceió, João Henrique Caldas, bem como à Superintendência 

Municipal de Transporte e Trânsito, na pessoa do Sr. André Costa, sugerindo que seja 

solucionado o problema da falta de transporte público no bairro do Bom Parto.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

  Com a desocupação dos principais bairros afetados pelo afundamento de 

solo, nesta capital, o bairro do Bom Parto, tendo parte de seu território afetada, ainda 

mantém moradores, os quais sofrem com vários problemas. Dentre os mais graves está 

a falta de transporte público na região, pois as linhas de ônibus que outrora passavam 

no local, como Bebedouro/Centro e Chã da Jaqueira/Centro, não estão mais 

disponíveis à população. A desativação dessas linhas prejudica o trabalhador que 

precisa pegar a condução para chegar ao trabalho, prejudica o estudante que precisa ir 

até a escola, prejudica o enfermo que precisa ir até um hospital, enfim, a maioria das 

pessoas da região não possui automóvel para se descolar e a única opção que têm é o 

transporte público. Diante de tais necessidades, requer-se à Prefeitura que, por meio de 

seu órgão competente, solucione o problema da falta de transporte público no bairro 

do Bom Parto. 

S.S. da Câmara Municipal de Maceió/AL, _________________ 

 

Maceió, 21 de outubro de 2021. 

 

 

LEONARDO DIAS 

Vereador 

Presidente da CEPBAS 


