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PROJETO DE INDICA�AO N2 001/2022 

Indica ao Excelentfsslmo senhor Prefeito do Munidpio de Penaforte - 

Ceara, a iniciativa de projeto de Lei que regule a utilizacao dos pontos 
e incentive a atividade dos moto-taxistas no Munidpio. 

O Vereador ANTONIO ALVES MONTEIRO, dentro dos limites legais, apresenta ea 

Camara Municipal de Penaforte aprova o seguinte Projeto de Indicacao: 

Art 12. A Camara Municipal de Penaforte indica ao Senhor Prefeito de Penaforte a inciativa 

de Projeto de Lei que regule a utilizacao dos pontos de moto-taxi na cidade de Penaforte. 

Paragrafo unico, Catalogacao e padronizacao dos pontos de moto-taxis e construcao de 

novos pontos na cidade, onde houver necessidade. 

Art. 22• 0 Projeto de Lei do Executivo pode criar programa de incentivo a profissao de moto 
taxistas, nos seguintes termos: 

I -Cadastramento dos profissionais e posterior confeccao e distribuicao de carteiras de 

identificacao reguladas pelo Poder Publico, 

II - Confeccao e distribuicao de coletes de identificacao, com seus numeros de cadastro. 

III - Realizacao de cursos profissionalizantes e de educacao no transito para os profissionais. 
IV - Demais acoes consideradas de interesse publico. 

Art. 32• Os gastos gerados pela futura lei seguirao os requisitos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Art. 42• Esta Indicacao segue o art. 169 do Regimento Interno da Casa, sugerindo medida de 

interesse publico que nao cabe em Projeto de Lei de iniciativa de parlamentar. 
Art. s2. Esta Proposicao entra em vigor na data de sua publicacao, 

Camara Municipal de Penaforte, em 14 de marco de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

A profissao de moto-taxista e uma das que mais gera empregos na cidade de 

Penaforte. Mas e preciso regular e incentivar a profissao ea prestacao dos services na nossa 

cidade. 0 incentivo a profissao vai ajudar nao apenas o moto-taxista, mas tambern a 

populacao que utiliza esse meio de transporte todos os dias. 

Temos certeza que todo cidadao de Penaforte ja utilizou os services de um moto-taxi, 

entao, uma lei que melhore o service tera um impacto positivo para toda a populacao, da 

zona urbana a rural, independentemente da idade, sexo, condicao financeira ou qualquer 

outra questao, 

Por este motivo, conto com o apoio dos demais vereadores da Camara Municipal de 

Penaforte ea cornpreensao do Poder Executive, para enviar ao Legislativo um projeto de Lei 

que trate do assunto. 

Camara Municipal de Penaforte, em 14 de marco de 2022. 
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