
(PL n°.  - fls. 1)

PROJETO DE LEI
(Priscila Cardoso Pessoa de Mello)

Institui o Programa de Compartilhamento de Bicicleta no município de
Jundiaí.

Art.  1º.   Fica  instituído  o  Programa  de  Compartilhamento  de  Bicicleta,

destinado à implantação e integração de um sistema de bicicletas públicas aos principais terminais

rodoviários, estação de trem, centros comerciais e demais locais de grande movimento, no âmbito do

Município de Jundiaí.

Parágrafo único. Compreende-se por sistema de bicicletas públicas o sistema

sustentável de transporte de pequeno percurso, para deslocamento de pessoas, baseado em mecanismo

de autoatendimento para a disponibilização de bicicletas compartilhadas pelos usuários, conectando

os bairros aos terminais de transporte público.

Art. 2º O Programa terá como objetivos:

I - afirmar a bicicleta enquanto importante modal de transporte na Cidade;

II - integrar os bairros aos terminais e eixos modais de transporte público,

por meio de estações para retirada de bicicletas por empréstimo;

III - integrar o sistema de bicicletas ao Bilhete Único, garantindo a interação

dos transportes municipais;

IV - oferecer o serviço em todas as regiões da Cidade.
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Art. 3º O Programa consiste na instalação, operação e manutenção de rede

de estações para disponibilização de bicicletas  compartilhadas  para o uso da população em geral,

mediante cadastramento prévio.

§  1º  Deverão  ser  instaladas  estações  de  autoatendimento  com  estrutura

compatível para a disponibilização de bicicletas à população de forma eletrônica e automatizada.

§ 2º As estações  deverão dispor de painéis de informações a respeito  do

funcionamento do serviço e mapa de localização das estações.

§ 3º As estações deverão dispor de equipamentos de proteção, capacetes,

que deverão ser devolvidos juntamente coma bicicleta às estações.

§ 4º As bicicletas serão dotadas de sinalização noturna, conforme prescrito

no parágrafo 6º do artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 4º O Programa deverá ser integrado ao sistema de bilhetagem municipal

da Secretaria Municipal de Transportes, o Bilhete Único.

Art.  5º  O  Executivo  poderá  realizar  concessão  e/ou  convênio,  para  a

implantação, operação e manutenção dos serviços em questão com uma ou mais empresas.

Art. 6º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

J u s t i f i c a t i v a

O referente projeto de lei baseia-se na necessidade de melhora das condições de trá-
fego na cidade de Jundiaí, cujos congestionamentos têm se tornado frequentes, prejudicando o
bem-estar da população.  Este  problema agrava-se por  conta  do descomunal  número  de veícu-
los automóveis, principalmente carros,  os quais além de obstruírem ruas e avenidas constante-
mente, também liberam gases poluentes ao meio ambiente.

A intenção do seguinte projeto é promover um programa de aluguel de bicicletas, no
qual estas estarão disponíveis em estações distribuídas pela cidade em locais de grande movi-
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mento, como terminais de ônibus e centros comerciais, onde será possível retirá-las e devolvê-las
em postos diferentes. 

Sobretudo, haverá similar preocupação com a segurança dos usuários, os quais serão
equipados com os correspondentes aparatos de proteção, os capacetes, no momento da retirada
da bicicleta. 

O concernente projeto de lei terá notáveis impactos na cidade de Jundiaí, a qual des-
frutará de melhorias no trânsito por conta da redução do fluxo de carros. Esta diminuição poderá
também acarretar na diminuição da emissão dos gases poluentes liberados por automóveis como
tais. Ademais, promoverá uma melhora nas qualidades de vida da população por conta da impeli-
da prática de atividade física somada à correspondente melhora na qualidade do ar.

 Sala das Sessões, 

PRISCILA CARDOSO PESSOA DE MELLO
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