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REQUERIMENTO Nº. 045/2011
Considerando que é dever do Vereador requerer providências em favor do bem
estar da população, na qual está inserida o transporte coletivo, explorado pelo Poder Público, ou,
através de concessões.
Considerando, informação não oficial, veiculada na última sessão desta Casa de
Leis, através da sua Presidência, sobre a retirada de abrigos nos principais pontos de embarque e
desembarque de passageiros, ao longo das margens da Rodovia Presidente Dutra, instalados
junto aos acostamentos.
Considerando que, na esfera estadual, de acordo com expediente produzido pela
ARTESP, os abrigos em pontos de embarque e desembarque de passageiros ao longo das
Rodovias Estaduais, é de responsabilidade do órgão estadual, DER, e/ou, das concessionárias
que exploram as rodovias estaduais.
Considerando que embora seja o ideal, o desembarque e embarque de passageiros
nos terminais rodoviários de passageiros, algumas linhas rodoviárias do transporte coletivo, que
transitam, ou, que tem o seu itinerário pela Rodovia Federal Presidente Dutra, embarcam e
desembarcam os passageiros as margens da referida rodovia federal, em pontos de embarque, ou,
desembarque, alguns, dotados de abrigos de proteção, ou, não.
Considerando que, conforme informações não oficiais, os abrigos instalados em
ponto de embarque e desembarque, em locais, ou, em áreas que não estão recuadas do
acostamento da Rodovia Presidente Dutra, deverão ser retiradas, ou, demolidas, em prejuízo da
segurança e da proteção dos passageiros, das intempéries, além de ser mais fácil e mais prático,
do que adequá-los as normas de segurança no trânsito, que reserva o acostamento para situações
emergenciais, embora não tenhamos informação, se há proposta pela concessionária responsável
pela referida rodovia, ou, pelo Poder Público Federal, de reinstalar, e/ou, reconstruir, os abrigos
nos principais pontos de embarque e desembarque, conforme as normas de segurança no trânsito,
por isso, a produção deste requerimento.
Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido o
Plenário, que seja solicitado ao ILMO SENHOR Presidente da ANTT, Agência Nacional dos
Transportes Terrestres as informações que seguem:
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• De quem é a obrigação legal, ou, normativa de construção, e/ou, instalação de
abrigos de proteção de passageiros nos principais pontos de embarque e desembarque, ao longo
da Rodovia Presidente Dutra?
• Se, os abrigos de proteção dos passageiros, retirados, e/ou, demolidos, deverão
ser reconstruídos em área de recuo do acostamento, conforme normas de segurança de trânsito e
de circulação?
Que se dê conhecimento ao ILMO SR Presidente da Concessionária Nova Dutra,
ao ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA” e ao ILMO SR Diretor do Departamento de
Jornalismo da Rádio Aparecida, para conhecimento público.
Plenário Vereador João Caltabiano, 11 de Abril de 2011.
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