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Pretende o presente projeto de Lei Complementar nº 55/2013, de autoria do Poder 
Executivo, Altera a Lei Complementar n°502, de 28 de junho de 2013, com suas 
alterações, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar e garantir financiamento no valor 

de R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) junto a Caixa Econômica Federal para 
execução de empreendimentos integrantes do Programa de Infraestrutura de Transporte e 
da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte, e dá outras providências”. 

 
A Lei Complementar n° 502, de 28 de junho de 2013, autorizou o Município a contratar 
financiamento para execução de empreendimentos integrantes do Programa de estrutura 

de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte, o qual se destinava, inicialmente, 
à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT. 
 

Todavia, entendeu-se pela revisão da tecnologia que seria adotada, substituindo o VLT 
pelo sistema "Bus Rapid Transit" – BRT, haja vista que possibilitará à Cidade atender a um 
número maior de passageiros sem perder a qualidade e modernização almejadas pelo 

Município na reestruturação do seu sistema. O sistema BRT permitirá que, com o mesmo 
orçamento, a Cidade construa uma rede mais extensa que a rede de VLT. Assim, o BRT 
será capaz de agregar mais valor para o mesmo investimento. 

 
Portanto, com relação aos aspectos que compete esta comissão analisar, entendemos que 
o presente projeto reúne condições de ser discutido e votado em plenário. 

 
 

Plenário “Mario Scholz”, 12 de dezembro de 2013. 

 
 
 

 
Carlinhos Tiaca Robertinho da Padaria Roberto do Eleven  

Presidente Relator Revisor 
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