EMENTA:

REQUER INFORMAÇÕES DA PREFEITURA
MUNICIPAL SOBRE TERMINAL DE ÔNIBUS
EXISTENTE EM FRENTE A RODOVIÁRIA DE
RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA.

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
Com a costatação de que alguns ônibus circulares que utizavam os
pontos que estão localizados em frente ao Terminal Rodoviário e passaram a efetuar suas
paradas nos novos terminais, deixando de ter a sua funcionalidade inicial e trazendo
transtornos a municipes e comerciantes do Shopping Rodoviária já que hoje tem sido
utilizado para outros fins impróprios, tornando o local inseguro e constantemente sujo. Com
isso requeremos:
1)

Quem é responsável pela manutenção e segurança da área

localizada entre a rodoviária e a Avenida Jerônimo Gonçalves, que atualmente é utilizada
com terminal de ônibus, mas que encontra-se praticamente desativado?
2)

Verificando in loco vê-se que investimentos, manutenção e

limpeza do local vem sendo amplamente negligênciada,com isso questionamos; Existe
alguma previsão para tal?
3)

A SEMAS tem realizado ações periódicas no local, já que o local

é muito utilizado como dormitórios para moradores em situação de rua?

Ante o exposto, REQUEREMOS à nobre Mesa, na forma Regimental,
e depois de ouvido o Plenário desta Egrégia Casa, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal para que solicite à Secretaria competente o envio das informações.

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021
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