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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 177/2018 

Assunto: Requer informações acerca de irregularidade na prestação de serviços de transporte coletivo 

de passageiros pela empresa JTU - Jacareí Transporte Urbano Ltda. no Bairro Estância Porto 

Velho, na cidade de Jacareí. 

 

Considerando que a fiscalização dos serviços de transporte coletivo 

realizada pela empresa JTU - Jacareí Transporte Urbano Ltda. é de responsabilidade da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de nosso Município; 

Considerando que a Estrada dos Paturis, localizada no Bairro Estância 

Porto Velho, onde trafega o transporte público circular, recebeu serviços de manutenção 

há mais de 40 dias e atualmente transitam veículos de passageiros normalmente; e 

Considerando que a Associação de Moradores daquela região reclama 

que os horários e o trajeto dos ônibus previstos para o local não são respeitados, 

REQUEREMOS, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as 

formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o 

seguinte Pedido de Informações: 

1. Qual foi a avaliação da Diretoria de Trânsito sobre as condições de 

tráfego na Estrada dos Paturis, realizada em 18/10/2018? Informar detalhes. 

2. Sabendo que são notórias as reclamações de que os motoristas, 

quando da ocorrência de chuvas, não querem percorrer todo o itinerário do bairro, sendo 

que os horários dos ônibus são pouquíssimos e são utilizados por jovens, trabalhadores 

e idosos que ficam no meio do caminho, sem receberem qualquer desconto na tarifa, a 

empresa JTU foi notificada da avaliação realizada pela Diretoria da Secretaria de 

Mobilidade Urbana em 18/10/2018? 

3. A Secretaria de Mobilidade Urbana efetuou notificações à empresa 

JTU sobre a situação do transporte público no Bairro Estância Porto Velho? Em caso 

positivo, informar quais foram as reclamações. 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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4. Há possibilidade de inclusão de mais horários de ônibus para atender 

melhor a comunidade do Bairro Estância Porto Velho em vista da necessidade de 

deslocamento dos moradores para buscar educação, trabalho e pontos comerciais fora 

da localidade? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2018. 

 

 

LUCIMAR PONCIANO 
Vereadora - PSDB 

Presidente 


