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        PROJETO DE LEI Nº ____/2021. 

        Lei Nº_______de___de___________de 2021. 

 

                                                   “Institui as Ciclorrotas nos Distritos e  

                                             Comunidades Rurais no Município de Osório”. 

   

Art. 1º - Fica instituída as Ciclorrotas nos Distritos e Comunidades Rurais no 

Município de Osório, de modo a incentivar e alcançar a utilização segura da 

bicicleta no atendimento às demandas de lazer da população osoriense e dos 

turistas.  

 

Art. 2º - As Ciclorrotas nos Distritos e Comunidades Rurais no município de Osório, 

tem por finalidade dentre outras: 

I – Incentivar o uso da bicicleta e a conscientização quanto a importância da 

prática de esportes como instrumentos de qualidade de vida; 

II – Difundir, no Município, a cultura da mobilidade através do uso da bicicleta, em 

fortalecimento ao turismo regional; 

III  - Promover o desenvolvimento sustentável, nas dimensões socioeconômicas, 

ambientais e turísticas; 

IV – Promover e potencializar atividades relacionadas às formas de mobilidade não 

motorizadas, voltadas à geração de emprego e renda; 

V – Estimular o uso da bicicleta, como meio de transporte e lazer, mediante a 

promoção de eventos de cunho esportivo, cultural e turístico, organizados ou 

estimulados pelo Poder Executivo Municipal; 

VI – Compatibilizar a mobilidade municipal com a dos municípios lindeiros. 

Parágrafo único – As Ciclorrotas poderão se integrar com outros municípios da 

Região, desde que haja a anuência dos municípios componentes da mesma. 
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Art.3º - Cabe ao Poder Executivo, a indicação do circuito das Ciclorrotas nos 

Distritos e Comunidades Rurais no município de Osório, identificando-o 

visualmente, através de equipamentos padrão, definidos em conjunto com demais 

municípios que vierem a integrar a ciclorrota, divulgando-o em mídias físicas e 

eletrônicas e realizando o seu mapeamento. 

Art. 4º - Compete ao Poder Executivo Municipal dispor sobre procedimentos que 

visem ao reconhecimento de unidades de serviços, e/ou comercialização a serem 

identificados e definidos como integrantes das Ciclorrotas nos Distritos e 

Comunidades Rurais no município de Osório. 

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal, através de seu Setor de Esportes poderá 

patrocinar ou realizar eventos ciclísticos, estabelecer parcerias com instituições 

visando fomentar as práticas ciclísticas no município. 

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber. 

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

     

                             

                                                                    Osório,_______/______/202___.           

    

     

                                           

                                      ROGER CAPUTI ARAÚJO  

                                                Prefeito de Osório 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

   

CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO EM 15 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS CARLOS COELHÃO 

Vereador 

Bancada do PDT 


