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REQUERIMENTO Nº 419/17 

 

 

CONSIDERANDO que, o transporte público é essencial para a cidade, pois promove a inclusão 

e o desenvolvimento urbano; 

 

CONSIDERANDO que, um transporte público de qualidade é a garantia, para todos nós, da 

democratização do acesso às oportunidades de emprego, renda e de integração social; faz com 

que a cidade tenha qualidade de vida; e que, a movimentação das pessoas aconteça de forma 

mais rápida e eficiente; e, 

 

CONSIDERANDO ainda, a importância do transporte na cidade e que este Vereador se 

preocupa com a população e com os usuários do transporte público, tendo em vista que, a tarifa 

cobrada, muitas vezes não favorece os usuários, devido ao momento em que o país se encontra 

(desemprego e recessão econômica), e também, que a Empresa Auto Ônibus São João 

completará 20 anos de concessão, prestando serviços de transporte coletivo em nosso município. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Existe um relatório periódico da Empresa Auto Ônibus São João Ltda., informando ao Poder 

Executivo sobre os serviços prestados, esclarecendo a quantidade de usuários ou alguma 

pesquisa, que informe a satisfação dos usuários do transporte público em Votorantim? 

 

b) Em caso positivo, poderia nos enviar referidas informações para a apreciação por parte deste 

Vereador? 

 

c) O Poder Executivo tendo acesso às informações recebidas através do SAC - Serviço de 

Atendimento ao Cliente ou da Ouvidoria, poderia encaminhá-las a este Vereador, para 

apreciação? 

 

d) O setor competente poderia nos enviar a cópia do Contrato de Concessão e seus 

Aditamentos, para apreciação por parte deste Vereador? 

 

Que do deliberado se dê ciência à Direção da Empresa Auto Ônibus São João Ltda. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 31 de outubro de 2017. 

 

 

 
ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Pastor “Lilo” 

Vereador 


