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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTADO DE SÁO PÁULO

LEI N"

3.790, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

Dispõe sobre u criação do Programa "Bike
Mairípa" e incentivo à mobilidade. atruvés do usrt
de bícicletus e dú otttras providêncius.

I

(Projelo de Lei n" 154/2018 - autoria do Nobre
Vereador llilson Rogerio Rondína)

-,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ,
Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

/

/

AÉ l'

Fica instituído o Programa "Bike Mairipa'' no
âmbito do Município de Mairiporã, destinado ao incentivo de uso da biciclela como meio dc transpoúe,
com vistas a melhorar as condições de mobilidade urbana na cidade, através da promoção de modalidade
de transporte não poluente.

2'O

An.

Programa "Bike Mairipa". tem os seguintes

objetivos:

I - a criação de uma cultura favorável âos deslocamentos
ciclísticos. como modalidade de deslocamento eficiente e saudável;
ll - proporcionar melhorias nas condições urbanas da
população no que se refere à mobilidade e à redução do consumo de combustíveis e da poluição do ar e
sonora:

III - incentivar o

uso da bicicleta como modalidade de

transpoÍe sustentável;

lV

§

meio do combate ao sedentârismo.

-

Art.

melhorar a qualidade de vida da população por

3'

O calendário anual de todas as atividades ligadas

a passeios ciclísticos poderá incentivar a criação de novos projetos e competições que coloquem

o

município entre os que promovem a qualidade de vida e integração social, ao mesmo tempo em que
consegue reduzir a quantidade de veículos automotores que circulam diariamente, diminuindo assim o
pesado trálêgo na área central e colaborando com a mobilidade urbana.

Parágrafo

único.

Poderá

o

poder executivo,

em

regulamenlação específic4 editar as normas e critérios de atendimento ao dispositivo.

Art.

\

4'

Estâ

lei entra em vigor após sua

revogadas as disposições em contrário.

I'alácio Tibiriçá, 04 de dezembro de 2018.

ANTONIO

YUKI AIACYDA
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