Pupin determina total cooperação com CPI do Transporte Coletivo
Ter, 25 de Junho de 2013 20:02

Tendo sido confirmada nesta terça-feira (25), a instalação da CPI do Transporte Coletivo pela
Câmara de Vereadores de Maringá, o prefeito Roberto Pupin determinou que a equipe do
Executivo municipal atenda com presteza e rapidez às solicitações dos vereadores da
comissão.
Toda a equipe de governo está sendo disponibilizada para o rápido atendimento aos
requerimentos da CPI, e como forma de organização foi designada a Secretaria de Gestão
para centralizar o recebimento das solicitações e encaminhar as providências necessárias.
“Temos todo o interesse em ampliar as discussões sobre a mobilidade urbana no município,
que inclui o transporte coletivo, a circulação não motorizada, estacionamento, política tarifária e
de subsídios, entre outros. A Câmara de vereadores tem uma grande oportunidade de
contribuir nesse processo, ampliando a discussão de um tema crucial para a manutenção da
qualidade de vida da nossa cidade ”, declarou o prefeito Roberto Pupin.
O prefeito também destaca que este é um momento ímpar para a cidade, pois várias propostas
estão em fase de projeto como é o caso do terminal multimodal no centro da cidade, o Trem
Pé-Vermelho e os corredores de transporte. Outras já implantadas, como é o caso dos binários
norte-sul, ou as novas realidades que em breve mudarão o perfil da cidade, como é o caso da
implantação do contorno oeste da UEM e a transferência do fluxo de caminhões da avenida
Colombo para o Contorno Norte, que deve ter as obras concluídas no segundo semestre,
conforme informações do DNIT.
A ampliação das discussões poderá produzir informações importantes para os processos em
andamento e ajudarão no esclarecimento da comunidade, pois segundo o Executivo a
experiência mundial demonstra que melhorar a qualidade dos serviços públicos de transporte e
adequar a mobilidade urbana exige adaptações da sociedade.
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