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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre transporte público.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  

Considerando que esta vereadora recebe com frequência 

reclamações de munícipes a respeito do itinerário e horário de ônibus em Taubaté; 

 

Considerando que a ABC Transportes não possui frota 100% 

acessível a deficientes físicos; 

Considerando que sabe-se da existência de um Termo de 

Ajustamento de Conduta que prorrogaria o prazo para que a empresa se adequasse na questão 

da acessibilidade. Porém, nem esta vereadora nem o Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência Física tiveram acesso a este documento; 

Considerando que de acordo com as informações obtidas, o 

prazo final para adequação da frota está se aproximando, sendo agora no início de dezembro;  

Considerando que este contrato com a ABC Transportes foi 

firmado em 2009 e ainda deverá durar até 2024. 

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- Qual a forma de avaliação a Prefeitura tem feito com a 

população para saber o nível de satisfação com o transporte público? 
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II – Quando são mudados itinerários e/ou horário das 

linhas de ônibus, quem é ouvido? Quais ferramentas a gestão utiliza para ouvir a 

população no que diz respeito ao transporte público? 

III – Qual o prazo para adequação para acessibilidade da 

frota do transporte público? Se esse novo prazo não for cumprido, qual será a punição para 

a empresa? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 27 de Novembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


