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JUSTIFICATIVA - PL 0236/2019
O objetivo da proposta é que no Dia da Saúde em Equilíbrio sobre Duas Rodas sejam
desenvolvidos trabalhos multidisciplinares de promoção da conscientização, saúde e bem-estar
da grande parcela da população que se utiliza de bicicletas e motocicletas como meio de
transporte, passeio ou fonte de renda, tais como exercícios preventivos de lesões; dicas de
cuidados com a saúde física e mental; orientações quanto à importância do uso dos
equipamentos de segurança e orientações visando à prevenção de acidentes.
Segundo o Relatório Anual de Acidentes de Trânsito do Município de São Paulo de
2017, elaborado pela Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, edição de março de 2018,
as motocicletas representam 13,5% da frota de veículos registrados e o percentual de
acidentes com motocicleta subiu de 59% em 2016 para 62% em 2017¹.
Ainda de acordo com o citado Relatório, metade das vítimas de acidentes de trânsito
em geral estavam conduzindo ou estavam na garupa de uma motocicleta, e os óbitos de
motociclistas e ciclistas em acidentes representam 43,7% dos registros. Quanto à estrutura
cicloviária, a Cidade de São Paulo possui 498,3 km de vias com tratamento permanente².
Esses dados indicam a necessidade de se dar uma atenção especial aos ciclistas e
motociclistas, principalmente sob o aspecto preventivo, que engloba não só a conscientização
visando à diminuição de acidentes de trânsito, mas também ações preventivas ligadas à saúde
física e mental dos mesmos, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e de trabalho
daqueles que se utilizam desses tipos de veículos.
Além do maior risco de ocorrência de acidentes fatais, os ciclistas e motociclistas, em
especial aqueles que utilizam esses veículos como fonte de renda, sujeitam-se, muitas vezes,
a longas jornadas, sem pausas para descanso, ficando suscetíveis a diversas lesões
osteomusculares, decorrentes, por exemplo, da postura inadequada sobre o veículo.
Em face do exposto, solicito a colaboração de todos os membros desta edilidade para
aprovação da presente propositura, que inclui no Calendário de Eventos da Cidade de São
Paulo o Dia da Saúde em Equilíbrio sobre Duas Rodas, a ser comemorado no dia 27 de julho
de cada ano.
_________________
¹ http://www.cetsp.com.br/media/646657/relatorioanualacidentestransito-2017.pdf
² http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraestrutura-cicloviaria.aspx
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