
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 
REQUERIMENTO Nº 271/18  

 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador foi procurado por vários munícipes devido à mudança nos 

horários nas linhas de ônibus no nosso município, em especial, a Linha 3110 – Green Valley, sendo que,  

tal mudança pegou muitos munícipes de surpresa com a falta de informações e esclarecimentos para a 

população. 

 

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

Prefeito Municipal, bem como ao Grupo São João, responsável pelo transporte público em nosso 

município, para que nos informem o seguinte:  

 

a) Qual é o motivo da mudança dos horários? 

 

b) Foi realizado algum estudo referente às alterações? Em caso positivo, a empresa de ônibus São 

João poderia nos enviar cópia da documentação? 

 

c) A empresa São João possui um relatório com o número de pessoas que utilizam a Linha 3110 - 

Green Valley? Em caso positivo, seria possível o envio dessas informações? 

 

d) Com relação aos horários e itinerários das linhas existentes em nosso município é possível que 

seja disponibilizado um relatório contendo o número de pessoas que utilizam as linhas? 

 

e) A Prefeitura tem conhecimento das alterações realizadas? A empresa notifica ou comunica com 

antecedência a Prefeitura para realizar alterações? 

 

Obs.: Segue anexo abaixo-assinado. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornais “Folha de Votorantim”, Ipanema; “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do Sul”; 

 Rádios: Band FM; Ipanema; Cantate FM; Cruzeiro FM e Nova Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Salão Nobre “Francisco Munhoz”, em 25 de setembro de 2018. 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

 

 

ALFREDO PISSINATO JUNIOR 

Vereador 

 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

