
 

 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85.851-490 – Telefone (45) 3521-8100 

1 

REQUERIMENTO Nº 428/2022 

Requer do Prefeito Municipal informações acerca do 

novo contrato de transporte público coletivo, conforme 

especifica. 

 

Senhor Presidente, 

O Vereador abaixo assinado requer a Vossa Excelência, 

ouvida a Casa, o envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Francisco Lacerda Brasileiro, 

Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, 

dentro do prazo legal, informações sobre:  

O Transporte Coletivo Urbano de Passageiros que é um 

serviço essencial cuja organização e prestação competem ao Município, conforme disposto no 

inciso V, do art. 30, da Constituição Federal e na alínea "a", do inciso IV, do art. 4º, da Lei 

Orgânica do Município, podendo ser executado diretamente pelo Município ou indiretamente, 

por meio de delegação a particulares, na forma da presente Lei, em conformidade com o art. 

2º da Lei Complementar Municipal nº 160/2010. 

No Termo de Referência de Contratação Emergencial, a frota 

total necessária à operação do sistema é a suficiente para atender uma demanda máxima de 

500.000 (quinhentos mil) km/mês, com média de 5.833,33 km/mês por veículo, não podendo 

ser inferior a 385.000 (trezentos e oitenta e cinco mil) km/mês, com vida útil média de 6 (seis) 

anos e idade máxima de 12 anos, já compreendida a frota reserva. Os veículos deverão ser do 

modelo Básico ou “Padron” e conter, no mínimo:  

● Sistema de ar condicionado; 

● Entradas de USB para carga em dispositivos móveis; 

● Sistema de Wi-Fi; 

● Sistema de GPS; 

● Disponibilizar aplicativo com a localização do ônibus em tempo real para os 

usuários. 

Diante desses fatos, solicitamos informações se os itens 

acima estão sendo disponibilizados nos ônibus para atender a população. 

 

Conforme o item 8.1 do PROCESSO 10.432/2022 - 

CONTRATO Nº 002/2022-FOZTRANS: 

8.1. Na operação do serviço de transporte público coletivo no Município de 

Foz do Iguaçu deverão ser utilizados inicialmente 66 (sessenta e seis) ônibus, observando-se o 

PMM – Percurso Médio Mensal de 5.833,33 km/mês, apresentados pela Contratada, em bom 

estado de conservação e atendendo os requisitos técnicos de segurança e conforto previstos na 

legislação brasileira. 
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- O que está sendo feito para resolver o problema da 

superlotação nos ônibus e nos pontos de ônibus (conforme foto anexa)? O que foi feito para 

atender a população e os turistas na cidade e no aeroporto?   

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

Estamos recebendo constantes reclamações sobre as 

demandas citadas acima, que os atuais ônibus deixam muito a desejar no quesito qualidade, ar 

condicionado e também da acessibilidade aos veículos.  

Desde já, manifestamos que essa é uma prerrogativa do 

Poder Legislativo o acompanhamento e a fiscalização dos atos da Administração Pública, 

principalmente quando se tratar da busca pela garantia dos Princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Economicidade, Razoabilidade, Finalidade, Motivação e 

atendimento do interesse público. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Sala das Sessões, 11 de abril de 2022. 

 

 

 

João Morales 

Vereador 
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