
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0079/2019.                                                       Em, 10 de abril de 2019. 
 

DISPÕE SOBRE ENVIO DE EXPEDIENTE À DIREÇÃO 
DA AUTO VIAÇÃO SALINEIRA, SOLICITANDO 
INFORMAÇÕES COM RELAÇÃO AO TRANSPORTE 
COLETIVO NOTURNO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE CABO FRIO, BEM COMO O 2º. DISTRITO DE 
TAMOIOS. 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 
 

O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 
público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente à Direção da Auto 
Viação Salineira, na pessoa do Ilmo. Sr. Francisco José Gavinho Geraldo, seu Diretor Geral, 
solicitando informações de inteiro teor, com relação ao transporte coletivo noturno, no âmbito 
do Município de Cabo Frio, bem como o 2º Distrito de Tamoios.   

 
Sala das Sessões, 10 de abril de 2019. 

 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Em cumprimento ao exercício de meu mandato, e em atendimento que faço aos 
Munícipes de Cabo Frio e do 2º Distrito, dirijo-me humildemente à direção dessa Conceituada 
Empresa de Transporte Coletivo, para solicitar a presteza de nos fornecer todas as 
informações pertinentes, necessárias e justificáveis, que possam embasar procedimentos 
operacionais dessa Empresa, referente a retirada parcial, e em alguns casos, retirada total, dos 
carros que circulavam rotineiramente em horários noturnos, os chamados Carros Sereno.  

Cabe-nos lhes informar, que tal procedimento, tem gerado múltiplos transtornos aos 
usuários do transporte público, residentes nas periferias de nossa região como: dificuldade 
para uma simples marcação de consulta ou atendimento médico, que geralmente ocorrem nas 
primeiras horas do dia; frequentes atrasos em horário de trabalho; socorro médico urgente a se 
buscar junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA); estudantes da Rede Municipal de 
Educação matriculados em turno noturno, são obrigados a se retirar mais cedo das salas de 
aula, com risco de não poderem retornar com segurança para seus domicílios de origem, caso 
percam o último horário disponível na linha que o atende. Estas são apenas algumas razões 
que motivam a presente matéria. 

Desde já, apelando para que o bom senso da Direção Geral dessa Empresa prevaleça, e 
se reveja e reavalie alguns posicionamentos aqui relatados, para o qual solicito a prévia e 
urgente aprovação e encaminhamento desta Proposição.      


