
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

OF. Nº 1131/2022                                 Guaíba, 03 de novembro de 2022.

Senhor Presidente, 

Honra-nos  cumprimentá-lo,  na  oportunidade  em  que

respondemos  ao  Ofício  nº  187/2022,  desta  Casa  Legislativa,  que  nos

encaminhou  o Requerimento  nº  591/2022  apresentado pelo Vereador

Graciano – PTB.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

Recentemente houve modificação no itinerário e tabela de

horários  dos  ônibus  de  dentro  da  cidade,  pactuada  entre  Secretaria

Municipal de Mobilidade Urbana e Expresso Assur?

Quando  foi  realizado  o  último  ajuste  na  tabela  de  horários  dos  ônibus

municipais?

Este  último  ajuste  foi  aprovado  pelo  Conselho  Municipal  de  Mobilidade

Urbana?

Favor,  remeter  a  esta Casa Legislativa a tabela atualizada,  com todas as

linhas e horários dos ônibus que operam entre bairros dentro do município. 
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Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a resposta

ao requerimento 591/2022.

1- Sim. 

2-  A  última  modificação  no  itinerário  das  linhas  de  transporte  Municipal

aconteceu em 2021 devido o reduzido número de usuários no ano de 2022,

com a volta das aulas presenciais foi alterado os horários conforme a demanda

de  passageiros,  a  Secretaria  de  Mobilidade  Urbana  continua  fiscalizando

diariamente o transporte coletivo. 

3- Existe possibilidade de modificação dos horários nos próximos dias, itinarário

vila Iolanda e jardim dos lagos caso houver necessidade. 

4-  A convocação do  conselho  de Mobilidade Urbana só é necessário  se for

reduzir horários no itinerário, como isso não aconteceu e com a volta as aulas

presenciais foi acrecentado horários conforme tabelas anexo. Contando com a

costumeira  atenção  e  colaboração.  Ficamos  à  disposição  para  qualquer

esclarecimento.

Atenciosamente,

                                                                          Marcelo Soares Reinaldo
                                                                                 Prefeito Municipal 
Ao  
Exmo. Srº, 
Marcos Sidney Silva de Oliveira  
M. D. Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS


