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O avanço do COVID 19 ao redor mundo tem proposto uma série  de desafios aos
gestores públicos e legisladores, que precisam adaptar as políticas públicas e regulamentações
existentes com o intuito de minimizar os prejuízos causados pela doença nos mais diversos
setores da sociedade.

Nosso país encontra-se atualmente em um estágio ainda intenso de disseminação do
vírus,  de  forma  que  apenas  trabalhadores  de  serviços  essenciais  e  que  não  podem  ser
realizados remotamente estão realizando seu deslocamento diário.

Ainda assim, é dever do poder público que, durante o estado de isolamento social,
sejam criadas medidas de estímulo e preparada a cidade para o futuro, ou seja, para o estágio
em que a população gradativamente voltará ao trabalho e à sua rotina diária de deslocamento.

É pensando no futuro, seja ele próximo ou distante, que proponho o presente projeto,
com o intuito de estimular o uso de meios de transporte alternativos e utilizados ao ar livre,
evitando-se aglomerações,  como é o caso da bicicleta ou dos patinetes,  os quais também
colaboram com a preservação do meio ambiente.

Na  França,  que  iniciou  o  processo  de  saída  do  isolamento  no  dia  11  de  maio,  o
Ministério da Transição Ecológica e Solidária, havia anunciado no último dia 30 de abril uma
série  de  medidas  para  estimular  o  uso  e  a  cultura  de  bicicletas,  com o  intuito  de  evitar
aglomerações naturalmente causadas pelo transporte público¹.

Este  projeto  foi  baseado no pacote de medidas adotado naquele país.  Apesar das
particularidades de cada cidade, São Paulo pode se beneficiar imensamente do aumento do
número de ciclistas e de outros modais alternativos de transporte individual, em decorrência da
diminuição  dos  usuários  de  transportes  públicos,  especialmente  para  pequenos
deslocamentos. São por estes motivos que proponho o presente projeto e conto com o apoio
dos Nobres pares para sua aprovação.

____________

¹  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sortie-du-confinement-ministere-transition-
ecologique-et-solidaire-annonce-plan-20-millions-deuros *
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