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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre o Transporte Público. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que temos acompanhado diversos casos de 

indignação da população com a empresa ABC Transportes nas redes sociais e nos 

atendimentos realizados; 

 

Considerando que o município tem apenas uma empresa de 

transporte coletivo, a qual gera a dependência da população em apenas um serviço de ônibus; 

 

Considerando que a falta de procedimento para fiscalização dos 

horários e itinerários; 

 

Considerando que houve a integração entre os ônibus e os 

coletivos do Transporte Complementar de Taubaté (Tctau); 

 

Considerando que os coletivos do Transporte Complementar de 

Taubaté (Tctau) passaram a operar algumas linhas e que os ônibus passam apenas em alguns 

horários; 

 

Considerando que foi realizada no dia 13 de setembro de 2018, 

uma Audiência Pública sobre o Transporte Público de Taubaté, e que os munícipes apontaram 

os diversos problemas com o transporte público deste município; 

 

Considerando que os relatos dos munícipes foram registrados, e 

seguem abaixo. (Anexo I e II) 
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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 o funcionário que fiscaliza o contrato da ABC 

transportes com a Prefeitura Municipal de Taubaté? 

 

II- Qual o funcionário que exerce a fiscalização de horário e 

itinerário do transporte público de Taubaté nas ruas?  

 

III- Solicita-se o relatório de fiscalização do transporte público 

deste corrente ano. 

 

IV- Considerando anexo I, quantos ônibus existem nas linhas 

16 – Chácara Flórida e 07 – Vila Aparecida e quantos destes são adaptados? 

 

V- Em caso de quebra de ônibus, qual o procedimento adotado 

para substituição de forma que prossiga a viagem dos passageiros? 

 

VI- Qual a possibilidade de disponibilizar mais veículos para 

dividir o itinerário das linhas 014 – Santa Tereza e 07 – Vila Aparecida? 

 

VII- Qual a possibilidade de fazer alterações na linha 014 – 

Santa Tereza de forma que não passe várias vezes na Av. João Ramalho?  
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Plenário “Jaurés Guisard”, 12 de novembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO I 
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