
NOTA DE INFORMATIVA

Operação Linha 103 - Gralha Azul/Centro (via Alvorada)

Considerando os artigos 5º e 6º da Lei 3.598/2011, Lei das Normas Gerais

e Específicas do Transporte Público no Município de Pato Branco;

Considerando o Decreto 5.866/2011.

Considerando o Of 46/2021.

Como enfrentamento à pandemia pela Covid-19, nós do Órgão Gestor

juntamente com o Consórcio Tupa, realizamos diferentes análises e coletas de

dados junto aos usuários do transporte coletivo e propusemos alterações, de

forma experimental, de horários e itinerários em algumas linhas a fim de

minimizar o deficit gerado no período pandêmico.

No ofício 46/2021 encaminhado a Procuradoria Geral do Município no dia

19/09/2021, foram expostas todas as alterações pertinentes as linhas as quais

seriam passíveis, a partir de análises, de diminuições de horários e itinerários.

De acordo com a proposta, iniciamos a operação no dia 11 de outubro de 2021.

Como de praxe, foi fixado informativos junto aos veículos do Transporte a

fim de avisar aos usuários, pelo período de 15 dias, anteriormente a data fixada

para iniciar as novas grades, sobre as mudanças apresentadas. Diante disso,

na sexta-feira, dia 08 de outubro, alguns moradores do bairro Gralha Azul nos

procuraram solicitando o retorno da operação da linha 103, ou seja, que não

fosse feito cortes de horários e itinerários nessa linha. Este Órgão Gestor

propôs então, aos requerentes, que identificassem junto aos moradores do



bairro a demanda real de usuários e interessados em utilizar o transporte. E

assim o fizeram. No dia 14 de outubro de 2021, os mesmos nos apresentaram

inúmeras assinaturas, totalizando 353, as quais solicitavam a continuidade da

linha conforme era operada anteriormente.

Contudo, a partir do levantamento realizado pelos moradores decidimos, na

manhã desta quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021, juntamente com o

Presidente do Bairro, Máximo Luiz Lourenço, Representantes do Bairro, o

Consórcio Tupa e os vereadores Marcos Junior Marini, Claudemir Zanco e

Romulo Faggion, que a linha 103 - Gralha Azul/Centro (via Alvorada) voltará a

ser operada conforme era anteriormente, sem diminuição de horários e de

itinerário.

Em anexo segue documento que contempla as assinaturas mencionadas.
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