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REQUERIMENTO N° 052/2022 

SENHOR PRESIDENTE 
SENHORES(A) VEREADORES(A)  

           O Vereador que este subscreve, requer na forma regimental e 
depois de ouvido do plenário, que esta casa legislativa encaminhe um ofício 
à diretoria da empresa transnacional solicitando solução urgente da 
seguinte reivindicação: 

● Retorno do horário integral da linha circular 001 que faz o 
trajeto  Jacumã - Carapibus - Ademário Régis - Dona Antonia 

 

JUSTIFICATIVA  

A princípio a linha circular 001 quando lançada tinha um horário que 

começava às 5:30 e se estendia até as 20:30 de segunda a segunda, com 

início da pandemia do covid 19 a referida linha teve seu horário reduzido, 

funcionando apenas até as 15:00 de segunda a sexta, não funcionando aos 

sábados, domingos e feriados. menos com o fim da medidas contra a covid 

a referida linha contínua com horário reduzido durante a semana e sem 

funcionar nos finais de semana e feriados. 

Por este motivo esta solicitação se faz necessária devido ao grande 

número de moradores assistidos por esta linha de transporte público, sendo 

todos conhecedores das dificuldades de mobilidade desta região e também 

da questão financeira, pois o custo da tarifa deste trajeto tem um melhor 

impacto no orçamento dos usuários. Sendo assim com os horários atuais 

boa parte da população não está podendo utilizar do serviço causando 

grandes transtornos em suas locomoção, pois o horário de pico gira 

justamente em torno das 17:00 as 19:00 horas pois e hora que a grande 

parte dos moradores em geral estão retornando às suas residências.                

   Sala das Sessões,  30 de maio de 2022. 

 
 

 
Rodrigo Gonzaga de Sousa 

 Vereador - PSB 


