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rCÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha - Avante

Sectcla!'ia Legisi:itNa

Sugere ao Poder Executivo, por

intermédio do Departamento de

Estudas e Rodagens - DER/DF, a

autorização de uso da faixa invertida

nos horários de grande circulação de

veículos, na EPTG, pelos Transportes
Escolares

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do

art. 143 do Regimento Interno, sugere ao Poder Executivo. por intermédio do $

Departamento de Estudas e Rodagens -- DER/DF. a autorização de uso da faixa s«

invertida nos horários de grande circulação de veículos, na EPTG, pelos Transportes lg
Escolares.
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A faixa exclusiva da EPTG, desde o dia 18 de março de 201 9. tem sido l;

invertida para possibilitar. nos horários de grande circulação de veículos, um

transporte público mais rápido e confortável aos passageis. Além disso. a outra faixa

exclusiva de transportes públicos é liberada aos veículos particulares, melhorando o

trânsito nesses horários.

Ocorre que a faixa invertida foi liberada para diversos transportes

públicos (õnibus, táxis, transportes de pequeno porte). mas não foi autorizada para

os transportes escolares, responsáveis por um grande fluxo de transporte de

crianças até as respectivas escolas.

Diante do exposto. conclamo os nobres parlamentares para a

aprovação da presente proposição
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Sala das sessões, em

Deputado REGINAL9ótS.Pjlebl



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIALEGISLATIVA

DISTRIBIJI('An nF'. INnir'AÍ' An-3FA n v H u n& l u x vx nq+/x xv

Ao Setor de Protocolo Legislativo - SPL para as devidas providências e, em
seguida, ao Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP, para
encaminhamento para análise de mérito.
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CCJ (art. 63/RICLDF)

CEOF (art. 64/RICLDF)

CAS (art. 65/RICLDF)

CDC (art. 66/RICLDF)

CDDHCEDP (art. 67/RICLDF)
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CAF (art. 68/RICLDF)

CESC (art. 69/RICLDF)

CSEG (art. 69-A/RICLDF)

CDESCTMAT (art. 69-B/RICLDF)

CFGTC (art. 69-C/RICLDF)
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Lucas DeiÍietrius Kontoyanis
Assessor Especial
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