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EMENTA: Torna obrigat6ria a
disponibiliza980 de tabelas no Terminal de
Passageiros Iron Albuquerque, contendo
todos as horarios de circula980 das Iinhas
de 6nibus municipais.

Resp.:~~--- .•.•.•..-

Mis.:

Art. 1° Fica a Poder Executivo atraves da Secretaria Municipal de
Obras, Via980 e Servi90s Urbanos, obrigado a disponibilizar em toda
extens80 do Terminal de Passageiros Iron Albuquerque, uma tabela
contendo todos as horarios das linhas de circula980 local.

Art. 2° Fica a Poder Executivo autorizado a regulamentar e colocar
em pratica dentro de sessenta dias, a presente Lei.

Vereador Felipe Salvia

JUSTIFICATIVA: 0 presente Projeto de Lei ira beneficiar as usuarios
habituais do transporte coletivo e tambem pessoas de fora, que visitam a
cidade e precisam se deslocar para as bairros. Com a inclus80 dos
horarios pelo menos no Terminal de Passageiros Iron Albuquerque
estaremos proporcionando a todos maior facilidade e comodidade nos
deslocamentos.

Se aprovado este Projeto tomar-se-a uma Lei de facil aplicagao e de
grande utilidade publica, com carater informativo,que beneficia nao apenas as
usuarioshabituaisdas linhas, mas tambemaquelesque necessitamusufruirdo
servigoesporadicamente.



Sexta-feira, 21 de maio de 2010

Lei beneficia usuarios do
trans orte coletivo

o projeto de lei do vereador petebista Divaldo Lara que obriga
a executivo a afixar tabelas com as horarios das Iinhas de
6nibus do transporte coletivo nas paradas esta aprovado por
unanimidade. Agora, a comunidade aguarda apenas a sangao
do Prefeito para que as usuarios possam, a qualquer momenta,
verificar que horas passa a 6nibus no local em que estiverem.
Divaldo afirma que "a lei ira beneficiar as usuarios habituais do
transporte coletivo e tambem turistas que visitam a cidade e
precisam se deslocar para as bairros. Com a inclusao dos
horarios nas paradas, todos terao maior facilidade e
comodidade nos deslocamentos".
Para Rubens Correa, 64 anos, morador do bairro Pedras
Brancas,considera a iniciativa excelente: "E realmente
necessaria, nunca tem horario fixo e a gente utiliza a 6nibus
diariamente", explica. Vera Regina, 35 anos moradora do bairro
Malafaia que utiliza a transporte diariamente, acredita que e
muito util este tipo de informagao. "As vezes a gente chega
aqui e nao sabe a hora, agora sera diferente", lembra.



domingo, 27 de fevereiro de 2011

Vereador Divaldo Lara, autor da
lei que obriga a disponibiliza9ao de tabelas com os horarios das linhas de
circula9ao nas paradas de onibus, esteve presente no cal9adao juntamente
com 0 Secretario Milton Cesar Leite (SMTC) para a inaugura9ao do servi<;o
prestado a comunidade.
A lei, que foi promulgada em junho do ana passado, passa a ser uma realidade
nas ruas de Sage.
o Vereador tambem afirma que "os usuarios ajudarao a fiscalizar os horarios
das linhas, garantindo bom funcionamento do servi90".


