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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre pendências de reunião com a 

Secretaria de Mobilidade Urbana e a ABC 

Transportes. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que no dia 20 de março do corrente ano, estive em 

reunião com a Secretaria de Mobilidade Urbana, representada no ato pela senhora Juliana 

Rigoti e o senhor Alexandre Braga, e a ABC Transportes, representada pelo senhor Manoel 

Adair; 

 

Considerando que os pontos elencados na reunião, conforme 

acordo firmado na data, foi encaminhado oficialmente à Secretaria e à empresa; 

 

Considerando que a Semob não respondeu os apontamentos 

levantados, sendo assim, encaminham-se novamente os questionamentos. 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Cronograma com previsão de melhorias a serem 

implantadas no serviço de transporte coletivo oferecido à população, como:  

1.1 treinamentos dos profissionais;  

1.2 troca de carros;  

1.3 reunião com moradores para melhorias nas linhas; 

1.4 integração dos ônibus. 
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II- Registro da problemática para aquisição de novos 

carros, atualização esta necessária para cumprimento das exigências previstas no 

Decreto Federal nº 5.296/2004 e status atual 

III - Quais medidas fiscalizatórias que a Prefeitura 

Municipal de Taubaté tem realizado aos serviços prestados pela empresa ABC 

Transportes? Durante o ano de 2017, a Prefeitura Municipal de Taubaté aplicou sanções 

e/ou multas à empresa ABC Transportes? Se sim, apresentar a documentação oficial da 

multa/sanção contendo o motivo e os valores; 

IV - Encaminhar o número de passageiros atendidos pela 

ABC Transportes durante o ano de 2017 (passageiros totais e equivalentes) e os valores 

referentes ao pagamento total das passagens, valor do subsídio recebido pela empresa e 

demais repasses feitos pela Prefeitura Municipal de Taubaté, se houverem. 

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 17 de Setembro de 2018. 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


