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REQUERIMENTO N° 018 /2022  
 

      
Requer ao Presidente da MESA 

DIRETORA DA CÂMARA   MUNICIPAL   DE 
PARAUAPEBAS – Vereador Ivanaldo Braz, 
que busque entendimentos com o Prefeito 
Municipal, sobre o aumento pretendido de 
25% no preço da passagem do transporte 
público, no Município de Parauapebas.  

 
            Autoria: Vereador ELVIS SILVA CRUZ - ZÉ DO BODE 

 
 

 Requeiro ao Presidente da MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS – 
Vereador Ivanaldo Braz, que viabilize junto com os vereadores deste parlamento, reunião para buscar 
entendimentos com o Prefeito Municipal – Darci José Lermen, sobre o aumento pretendido de 25% 
no preço das passagens do transporte público, no Município de Parauapebas 
 
  

JUSTIFICATIVA 

 
 Atualmente o assunto que corre em todas ao rodas de conversas no município, é o aumento 
pretendido de no preço da passagem do transporte público municipal, passando de R$ 4,00 (quatro 
reais) para R$ 5,00 (cinco reais), um aumento considerável de 25% (vinte e cinco por cento), muito 
além da inflação do período, que faz com que os usuários desse transporte sintam no bolso o aumento 
e fiquem, como estão revoltados. 

 
Existe e é viável e salutar que esse tipo de aumento, deva passar sempre pela Câmara Municipal 

para questionamentos e sugestões da cada parlamentar como legítimos representantes do povo, que 
em consonância com o Poder Executivo Municipal possam chegar a um denominador e se ajuste a real 
situação da população. 
 

Assim sendo e diante da relevância que este assunto requer, apresentamos este requerimento 
e pedimos que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora desta casa – Vereador Ivanaldo 
Braz dispense a atenção que o assunto merece e que este requerimento, seja aprovado à unanimidade 
dos excelentíssimos senhores vereadores. 

 

Sala das Sessões, 13 de Junho de 2022 
 
 

________________________________ 

Vereador 
Zé do Bode  

 

Sr. Presidente, 
Sra. Vereadora, 
Srs. Vereadores, 
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