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INDICAÇÃO Nº 034 /2019 

 

                      Exmo. Senhor Prefeito Municipal, de Itaoca; 

 INDICAMOS observadas as formalidades regimentais ao senhor Prefeito 
Municipal, que tome providencias junto a ARTESP com relação ao transporte publico 
intermunicipal entre Itaoca e Apiaí e vice-versa efetuado pela empresa Rápido Luxo 
Campinas e que inclusive já terceirizou o serviço.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

                  É de conhecimento de todos que a empresa POLENTUR desde 1970 
a 2010 foi detentora do serviço de forma emergencial autorizado pelo órgão e vinha 
prestando um serviço excelente quanto aos horários e na qualidade que mantinha com 
seus veículos. 

           Por diversas vezes esta casa já recebeu reclamações dos usuários quanto as 
condições dos ônibus, horários etc, inclusive foram enviados ofícios a empresa 
solicitando providencias com o intuito de regularizar tais situações. 

           Segundo o SITE da ARTESP não existe nenhuma empresa operando na linha 
legalmente, estão operando apenas emergencialmente por conta de liminar judicial. 

           Diante da dificuldade de solucionar os pedidos dos usuários visto que a empresa 
não possui nenhum representante em nosso município e nem no município vizinho 
solicitamos a vossa Excelência que interceda junto a ARTESP com vistas ao retorno 
da empresa POLENTUR na operação da referida linha. 
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          Aguardando uma pronta e receptiva acolhida, antecipo-lhe meus sinceros 
agradecimentos. 

 

Plenário Januário Plaster Trannin, em 10 de julho de 2.019. 
 
 

Rozenildo dos Santos 
Presidente 

 
 
Antenor Gonçalves de Camargo                       Claudinei Franco de Freitas 
Vereador                                                                            Vereador 
 

 
 

Eziquiel Batista Fortes                                             Joel Gomes de Lima 
Vereador                                                                            Vereador 
 
 

 
Marinei Belemel de Morais                                   Oziel de Pontes Oliveira 
Vereador                                                                            Vereador 
 

 
Pedro Dias Ribeiro                                                Vandir Rosa Rodrigues 
Vereador                                                                           Vereador  


