Requerimento Nº 035/2010
REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário,
com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, combinado com os Artigos 7º, IX e XVI,
da Lei Orgânica do Município, e 105, VI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, informações ao Chefe
do Executivo Municipal sobre quais medidas estão sendo tomadas no sentido de apurar
responsabilidades com relação à falta de vistoria e fiscalização da frota da municipalidade,
considerando que alguns ônibus e outros veículos continuam em circulação, apesar de suas precárias
condições, colocando em risco nossos munícipes.
Justificativa:
Este Vereador já encaminhou Requerimento de nº 26/10 versando basicamente
sobre este assunto. No entanto, faz-se necessário insistir nele, pois, através dos meios de comunicação,
recentemente foi noticiada mais uma ocorrência indicando que um ônibus que transportava atletas da
“melhor idade” foi detido pela Polícia Rodoviária, em razão de seu precário estado de conservação e
falta de equipamentos obrigatórios, o que causou desconforto e constrangimento aos passageiros que
ficaram por longo tempo parados na pista à espera de uma solução.
Sala das Sessões “Prof. José Gonso, 02 de junho de 2010.

Ver. João Roberto Alves dos Santos Júnior

Resposta do Executivo – Ofício nº 086/10 de 16/06/2010 – Informando que a notícia publicada no
semanário local foi distorcida, conforme informações fornecidas pelo Sub Diretor do Departamento de
Serviços Municipais, Sr. Carlos Alberto dos Santos, responsável pelo controle e fiscalização da frota
municipal. Em anexo, foi encaminhada informação do Sr. Carlos Alberto dos Santos, de que todos os
motoristas escalados para viagens apresentam uma ordem de serviço onde consta campos obrigatórios
a serem preenchidos (“chek-list”) referentes aos itens necessários e obrigatórios e estado de
conservação do veículo, sendo assim, caso haja algum item que apresente irregularidade, o
encarregado é informado e o mesmo decidirá sobre o conserto ou reparo necessário, ou até mesmo se
o veículo será substituído por outro para a viagem. Quanto ao micro ônibus que transportava atletas
locais para jogos em Cristais Paulista e que foi parado pela Polícia Rodoviária, conforme noticiado pela
imprensa local, foi constatado que o veículo estava em ordem e com todos os itens de segurança em
dia. A abordagem pela Polícia Rodoviária foi feita porque alguns passageiros não estavam nos devidos
assentos, e que já haviam sido notificados verbalmente a permanecerem sentados, conforme
informações do motorista.

