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INDICAÇÃO Nº 171 /2019 

 

Indico à Mesa, dentro das formalidades de praxe para que seja 

oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando seus préstimos, no sentido de 

encaminhar e determinar ao setor competente a instalação de painéis informativos 

em lugar visível e de fácil acesso na Praça Umbelina Bueno e no Terminal 

Rodoviário em que se faça constar os horários de saída dos ônibus com parada 

nessas localidades, bem como as respectivas linhas urbanas e interurbanas 

(nome e número indicativos), que servem aos usuários de transporte coletivo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Praça Umbelina Bueno e o Terminal Rodoviário são dois pontos da 

cidade que concentram um grande fluxo de pedestres e usuários dos transportes 

públicos durante todos os dias, inclusive de pessoas que não residem no Município 

mas que utilizam esses serviços. 

Os dispositivos (painéis informativos) são importantes para 

disponibilizar os horários previstos de chegada/partida desses ônibus, independente 

do acesso à internet. Neste sentido, além de poder se orientar, o usuário do transporte 

público poderá acompanhar e fiscalizar os serviços. 

Cabe ressaltar que, em se tratando de um serviço voltado à 

população, as empresas que realizam o transporte público são consideradas pelo 

código de defesa do consumidor como fornecedores de serviços e os seus usuários 

são seus consumidores. 

A presente solicitação, inclusive, reverte-se em avanços no sentido 

de melhorias na qualidade nesses serviços, na medida em que poderá corrigir falhas 

na disponibilidade do transporte programado, mediante apontamento dos usuários. 

Gabinete da Ver. Cássia Murer Montagner, 09 de agosto de 2019.  

As.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária realizada aos 13 de agosto corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 14 de agosto de 2019. 

 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
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