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REQUERIMENTO Nº 167 /2020 
 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, 

requer à Mesa Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o 

Plenário, que seja solicitado ao prefeito Miguel Coelho, por meio do Diretor-

Presidente da AMMPLA, Sr. Franklin Alves, que interceda junto à Empresa 

Atlântico Transportes para disponibilizar um ônibus a mais para atender a 

comunidade do Residencial Bernardino. 

Justificativa 

Atualmente a comunidade é atendida com apenas um coletivo, o que tem 

dificultado imensamente o deslocamento dos moradores e trabalhadores para o 

centro e outras regiões da cidade. Prova dessas dificuldades está na programação 

de horário do coletivo: 5:40h, 7:04h; 8:32h; 11:28h; 12:56h; 14:30h; 17:20h;  

19:05h. Dessae forma, muitos trabalhadores que trabalham no centro ou em 

outras regiões da cidade e que largam do emprego após 19h, são obrigados 

utilizar transporte alternativo, mototáxi ou uber, o que encarece e torna inviável 

essa ação cotidiana perante o salário que recebem.  

A informação que nos chega é de que a comunidade do Residencial  

Vivendas, no mesmo trajeto, é servida com quatro veículos.  O questionamento 

da comunidade do Bernardino é por que esses coletivos não entram no bairro, 

facilitando assim o deslocamento dos seus moradores.   
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Vale lembrar  que desde 1988, a ordenação e o desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar da população já eram 

visadas, através da política urbana, na Constituição Federal (art. 21, XX, e o art. 

182), in verbis: 

Art. 21. Compete à União: 

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos; 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem- estar de seus habitantes. 

Com o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), ocorreu a 

regulamentação e foram estabelecidos os critérios dessas políticas urbanas, 

incluindo a obrigação constitucional da União em instituir as diretrizes para 

os transportes urbanos. Esse compromisso somente se concretizou em 

2012, por meio da Lei 12.587, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana. 

 

Sala das Sessões, 23 de junho de 2020. 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 

cas    


