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REQUERIMENTO 0445/2022
Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito, nos termos
regimentais que junto ao setor competente, informações da possibilidade de trocar os
pontos de ônibus de Itapeva por modelos de melhor conforto e qualidade para a
população de Itapeva, seguindo exemplos de outros municípios como ponto de ônibus
ecológico.
JUSTIFICATIVA
A cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ganhou uma intervenção urbana, batizada
de Parada Verde. Na verdade, trata-se de um projeto de restauração de um ponto de ônibus,
idealizado pelo escritório de arquitetura sustentável A iniciativa transformou o local em uma
parada de ônibus ecológica, com a intenção de oferecer aos usuários um contato impactante e
criativo com o tema Sustentabilidade. O projeto aproveitou a estrutura original do ponto de
ônibus, fazendo pequenos ajustes para que fosse capaz de receber um teto verde, que traz
benefícios ambientais, térmicos e visuais para a cidade. Além disso, foram instaladas também
duas placas fotovoltaicas no local, que tornam a parada energeticamente autossuficiente,
oferecendo eletricidade para alimentar pontos de recarga de celular e garantir a iluminação da
região com lâmpadas LED. Nos bancos e no próprio telhado ainda foram utilizadas madeiras
plásticas, que aproveitam resíduos da indústria moveleira em sua composição. E mais:
assentos antigos de ônibus foram reformados e reaproveitados no local, que está protegido
com vidro laminado, garantindo conforto, segurança e proteção contra intempéries. Pede-se a
Vossa Excelência informações da possibilidade de melhorias nos pontos de ônibus, aguardo
retorno dentro do prazo regimental, e aproveita o ensejo para reiterar protestos de elevada
estima e consideração.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 3 de junho de 2022.
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