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REQUERIMENTO 002/2023 

De 13/02/2023 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.   

 

EMENTA: 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, visando a realização 

de uma campanha de 

conscientização dos motoristas 

que atuam na linha Araraquara – 

Rincão e vice versa, em virtude 

do excesso de velocidade 

empreendido pelos mesmos na 

cidade de Santa Lúcia.   

 Senhores Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Temos o dever e a obrigação de zelarmos pela 

segurança de nossos munícipes;  

 

Muitas vezes os acidentes acontecem por pressa, 

imprudência de condutores e até mesmo por causas 

mecânicas de veículos;  

 

Esse vereador vem recebendo várias reclamações 

por parte de nossos munícipes, quanto a velocidade 

que alguns motoristas da Empresa Viação Paraty, que 

faz a linha Araraquara – Rincão e vice-versa, vem 

desenvolvendo dentro do perímetro urbano de Santa 

Lúcia;  
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O excesso de velocidade coloca em risco a vida 

das crianças e adultos principalmente os idosos que 

necessitam atravessar as ruas e avenidas de nosso 

Município; 

 

Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador investido em suas atribuições conferidas por 

Lei e depois de ouvido o douto plenário, REQUER a 

mesa satisfeitas as formalidades regimentais, para 

que seja Oficiado 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, visando a realização de uma campanha de 

conscientização dos motoristas que atuam na linha 

Araraquara – Rincão e vice  versa, em virtude do 

excesso de velocidade empreendido pelos mesmos na 

cidade de Santa Lúcia.     

 

Tal solicitação se faz necessária para que não 

tenhamos que lamentar uma vida ceifada por 

imprudência de motorista afoito em cumprir horários.  

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 

de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR PRESIDENTE  


