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Ao 
Exmo. Sr.: 
Francisco Bezerra de Lucena Feitosa 
DD. Presidente da Camara Municipal de 
BREJO SANTO - CEARA. 

O Vereador que esta subscreve, no uso das suas atrlbulcces 
legais, apresenta a seguinte Propositura: 

INDICAc;Ao N°. 030122 

Indico a Exrna. Sra. Prefeita Municipal que seja criado no 
municipio de Ba-ejo Santo, as linhas Convencional/Comum e 
Troncal de transporte coletivo urbano no sistema regular de 
transporte rnunicipal ne forma do Artigo 174, da Lei Organica do 
Munidpio. 

1. As linhas Convencional/Comum e Troncal de transr orce 
coletivo urbane tem por objetivo proporcionar acesso a coda 
poputacao, saindo das paradas de onibus das iinhas 
regulares de transporte urbano de Brejo Santo, que segui a 
trajetos excluslvos nos pontos destinados e de maior f uxo, 
devendo os onibus ser personalizados e adaptados par 1 �al 
finalidade, "nclustve atendendo as normas de acesslbllkta-Ie 
as pessoas com necessidades fisicas e especiais, bem como 
onservandc a questao socio economica dos municipes. 

2. O munlcipio, atraves de s as Secretc.rias Municipais . do 
DEMUTRAI\, .. Departamento Municipal de Transito, defh irao 
os pontos cte PARTIDA/PARADA orqanizando seu Itlnerario, 
horario, dias de funcionamento e oreco da passa.jem. 
Podera zambem, ser criado as linhas de transporte coletivo 
urbano atraves de empresas particulares de transpor te 
conforme Lei de Licitac;ao para tal fins. 

3. o Poder E:xecut1vo podera regulamentar esta Lei >c.ra 
garantir sua fiel execucao, 

4. Estando a presente proposlcao de acordo com a 
conventencia e oportunidade do Poder Executivo, como rege 
a Lei organic unicipio, a Prefeita de Brejo Sanr.o 
enviara p.dlr esta cas Legjjlativa um.a mensagem pc1ra 
apreclacao. 
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JUSTIFICATIVA: 

O presente projeto de lndlcacao esta legalmente embasado 10 
artigo 30, inciso I e V da Constitui<;ao Federal que Compete aos 
Municipios (legislar sobre assuntos de interesse local; 
desenvolvimento e tnovacao e organizar e prestar, dtretamente 
ou sob regime de concessao ou permlssao, os services pub icos 
de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tern 
carater essencial), hem como no artigo 174 da Lei organica do 
Municipio. 

Esta proposrcao gera efeitos imediatos e prepotentes dentro do 
municipio, ou seja, gerando efeitos no cotidiano dos municipes 
tratando sobre o comportamento humano que se exaure dentro 
da extensao/ area municipal, nela surtindo seus principais efeitos. 

O presente projeto cria uma Lin ha de transporte coletivo ur a no 
para possibilitar aos trabalhadores e ao morador de Brejo Sar to a 
locomocao para os postos de trabalho do Ml'nicipio com um preco 
acessivel e ainda proporcionaria a melhoria das atividades de 
trabalho e desenvolvimento economico, fazendo com que 
possibilitasse melhoria no fluxo no transito municipal, 
possibilitando uma nova opcao de transporte para principalmente 
os trabalhadores das industrias de calcados como por exemplo a 
Dilly Sports e JA. 

Estudo embasado com referenda em mobilidade urbana, c. on .a 
com esta linha em cidades de grande concentracao de 
tunclonarlos em deteraninadas areas da ddade, deixando-nos 
como exemplo de que e salutar a ideia que promovera conforto, 
custo/beneficio e melhor mobilidade aos municipes. 
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