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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi PALACIO DA LIBERDADE
GABINETE VEREADORA LUCIMAR PONCIANO

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N°

/2019

Disp6e sobre a instalagao ou a melhoria da iluminagao pdblica em

paradas de 6nibus existentes no municipio de Jacarei

a PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi, USANDO DAS
ATRIBUIC6ES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, FAZ
SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°Fica obrigada ao Poder Publico Municipal, a instalagao ou o
melhoramento da iluminagao pdblica em todas as paradas de 6nibus existentes no
municipio de Jacarei`

§ 1° Caso a iluminagao existente na parada de 6nibus nao seja suficiente para
garantir a seguranga da populagao, devera se promctver a sua melhoria.

§ 2°As paradas de 6nibus que nao sejam contempladas com iluminagao, o
Poder Pdblico Municipal devera providenciar a sua instalagao.

§ 3° As ag6es realizadas em atendimento a esta Lei, deverao ser publicadas,
semestralmente, no site da Prefeitura.
Art. 2° 0 Poder Ptlblico Municipal promovera a regulamentagao desta Lei
Art. 30 Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias ap6s a sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 22 de abril de 2019.
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JUSTIFICATIVA

A Pesquisa Nacjonal da Qualidade do Transporte (PNQT 2017), realizada em
todo o Pals, indicou que a maior preocupagao dos usuarlos do transporte pdblico 6 no

quesjto seguranga, tanto na parada de acesso ou descida do coletivo, quanto no interior do
pr6prio onibus

Dentre os entrevistados, 32°/o apontaram que o Item seguranga e o principal
aspecto negativo na utilizagao dos servigos de 6nibus urbanos, seguido pelo tempo de
espera na parada, com lima reprovagao de 21 %.

Este quadro levantado pela pesquisa em 2017, pensa-se, nao fol alterado nos
djas atuais, talvez, ao contrario, sejam estes apontamentos modestos demais, diante dos
alarmantes indices de aumento da vi.olencla em nosso Pals.

Por isso, a materia trazida por este projeto de lei e de fundamental importancia
par: garantir a seguranga da populagao de nosso municipi.o, sobretudo, no horario de
verao, em que muitas pessoas chegam aos pontos de 6nibus antes de o dia clarear, sem
falar na seguran?a das mulheres, que ficam mais desprotegidas em pontos sem
iluminagao.

Seja sob o aspecto de dar protegao aos usuarios dos servigos de 6nibus, ou
analisada esta proposigao a luz da obngagao desta Casa em proporcionar a criagao de
politicas pi]bljcas que proporcjonem ao jacareiense melhores condig6es de vida e
seguranga, inegavelmente, este projeto traz discuss6es que necessitam ser enfrentadas
pelos representantes do povo de nossa cidade,
Desta feita, I.nvocando os cultos suplementos que meus pares possam trazer a
esta discussao, pego a ajuda de todos para a aprovagao desta manifestagao.

Camara Municlpal de Jacarei, 24 de abril de 2019
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