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REQUERIMENTO 009/2022 

De 24/02/2022 

AUTOR VEREADOR:   MARIO SILVA.    

 

Ementa: Solicita Oficializar o Senhor LUIZ GUSTAVO 

HERSZKOWICZ, Diretor da VIAÇAO PARATY LTDA, de 

Araraquara/SP, permissionária dos serviços de 

transportes de passageiros entre Araraquara/Santa 

Lúcia/Rincão, e vice-versa, para que sejam instalados 

pontos de ônibus com abrigo para passageiros, nos dois 

sentidos da Rodovia SP 257 “DEPUTADO ALDO LUPO” próximo 

as instalações da Indústria CAVAN, no município de Santa 

Lúcia/SP.    
   

MARIO SILVA, vereador, investido em suas atribuições 

conferidas por Lei e depois de ouvido o douto plenário, 

REQUER Oficializar o Senhor LUIZ GUSTAVO HERSZKOWICZ, 

Diretor da VIAÇAO PARATY LTDA,  de Araraquara/SP, 

permissionária dos serviços de transportes de 

passageiros entre Araraquara/Santa Lúcia/Rincão, e 

vice-versa, para que  sejam instalados  pontos de ônibus 

com abrigo para passageiros, nos dois sentidos da Rodovia 

SP 257 “DEPUTADO ALDO LUPO” próximo as instalações da 

Indústria CAVAN, no município de Santa Lúcia/SP.    

 

Tais medidas se fazem necessárias, sendo que com essa 

nossa proposição, ora sugerida tem por finalidade indicar 

a construção de pontos de ônibus com abrigo para 

passageiros no local supracitado, haja vista que 

atualmente as pessoas que aguardam a chegada do 

itinerário não possuem um local adequado para se 

abrigarem, ficando expostas a diversas intempéries 

climáticas.  
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Dessa forma, a presente proposição visa proporcionar 

maior conforto e bem-estar aos passageiros, que trabalham 

na construção da Indústria CAVAN no município de Santa 

Lúcia, sendo que quando a indústria estiver em 

funcionamento, os fluxos de passageiros serão muito 

maiores ainda.  Um apoio neste local proporcionaria o 

mínimo de conforto para os usuários no tempo em que 

esperam o seu transporte.  

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Fevereiro de 2022. 

 

 

 

MARIO SILVA 

VEREADOR 

    


