Indicação Nº 58/2022
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, submete à apreciação da
Câmara Municipal de Colombo a seguinte proposição:
Destinatário: Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC)
Assunto
Estudos para aumento do número de carros da
linha de ônibus 607 - COLOMBO / CIC de segundafeira a sexta-feira e retorno da referida linha aos
sábados e domingos.

Justificativa
Os trabalhadores têm relatado que estão passados por dificuldade com a falta de
acesso via ônibus 607 - COLOMBO / CIC no sábado e domingo, haja vista, que
essa linha só opera de segunda a sexta feira, fazendo com que muitos
trabalhadores e moradores tenham que fazer trajetos que levam mais tempo, além
disso relatam que a linha b20 Guaraituba/Cabral via maracanã que substituiu
ônibus 607 - COLOMBO / CIC, chega lotado no terminal do Maracanã, fazendo que
muitas das vezes quem está no terminal do maracanã não consiga entrar no ônibus
tendo que esperar muito tempo para seguir viagem ou ir imprensados até o terminal
do Cabral. Da mesma forma acontece nos dias de semana com a pouca oferta dos
carros da linha de ônibus 607 - COLOMBO / CIC. Portanto, solicitamos melhoria na
linha citada, para que a mesma possa atender com maior qualidade os usuários.
Há de se observar que com os constantes reajustes tarifários, os usuários esperam
ao menos poder utilizar o serviço de forma mais satisfatória, em itinerários com
ampliação de veículos e horários. Também devemos observar que o direito ao
transporte é fundamental em nossa configuração social, pois se relaciona aos mais
diversos direitos que são assegurados pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos e pela Constituição Federal de 1988. O direito ao transporte é chamado

de direito-meio porque ele influencia e condiciona o acesso aos demais direitos, se
constituindo em um elemento de vital importância para assegurar as condições
necessárias para uma vida digna. Para um cidadão ter acesso à rede pública de
saúde, por exemplo, ele precisará utilizar algum meio de transporte. O mesmo se
aplica ao acesso à educação, centros culturais e de lazer, liberdade de ir e vir, local
de trabalho, e tantos outros direitos que necessitam de deslocamento para serem
exercidos e usufruídos. Diante do exposto temos à plena convicção da importância
desta solicitação por entendermos ser de grande relevância para a acessibilidade
e garantia de qualidade para usuários desta linha.

Colombo, 22 de fevereiro de 2022

Anderson Ferreira Da Silva (Anderson prego)
Vereador

