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PROJETO DE LEI Nº 035/2019

DETERMINA A PRIORIDADE NA PAVIMENTAÇÃO E

REVITALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS QUE SEJAM

UTILIZADAS COMO TRAJETO PARA O SISTEMA

DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º O Poder Público Municipal deverá priorizar, dentro das suas limitações e

respeitando a organização financeira vigente, a pavimentação e revitalização das vias

públicas que sejam utilizadas como trajeto para o Sistema de Transporte Coletivo de

Passageiros, em toda a extensão territorial do Município. 

Art. 2º Nas vias referidas no artigo anterior, o Poder Público deverá dar

prioridade à instalação de recuos para desaceleração e aceleração dos ônibus nos pontos

embarque e desembarque de passageiros, também respeitando suas limitações e a

organização financeira vigente.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 16 de Abril de 2019.

Nardi Francisco de Sousa Arruda
Vereador 
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por finalidade estimular o Poder Executivo Municipal a

priorizar a pavimentação, revitalização e instalação de recuos para desaceleração e

aceleração nas vias públicas as quais sejam utilizadas como rota para o transporte coletivo

de passageiros, assim como disposto nos artigo 1° e 2°. 

Com a iniciativa, pretende-se que a malha viária utilizada para o tráfego de ônibus

em São José tenha prioridade nas obras de pavimentação, assegurando maior conforto e

segurança aos usuários do transporte coletivo. 

No mesmo sentido, tendo em vista que o grande peso dos veículos do sistema de

transporte coletivo muitas vezes acaba por danificar as ruas e avenidas, faz-se necessária a

preferência na revitalização dos trechos compreendidos como itinerário, a fim de garantir o

mantimento das condições mínimas das vias do município.

Por fim, com a priorização da instalação de recuos de aceleração e desaceleração

nos pontos de ônibus, busca-se garantir maior fluidez ao trânsito, amenizando o impacto da

parada dos veículos para o embarque e desembarque de passageiros em locais de tráfego

intenso. 

Pelos motivos acima delineados, verifica-se que a medida proposta se mostra de

relevante valor ao considerarmos a importância do sistema público de transporte para a

questão da mobilidade urbana, tema de notória repercussão na qualidade de vida dos

munícipes. 

Desse modo, ante ao exposto, apresento o Projeto de Lei em apreço a esta Casa

Legislativa, visando a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 16 de Abril de 2019.

Nardi Francisco de Sousa Arruda
Vereador 


