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JUSTIFICATIVA - PL 0326/2019 
A utilização dos patinetes está cada vez mais presente nos dias de hoje, principalmente 

na Cidade de São Paulo, seja para lazer, seja para a locomoção para o trabalho. 

Os patinetes elétricos são simples e econômicos, ligeiros, extremamente eficientes, 
seguro, ecologicamente correto, usados em vários lugares. É o meio de transporte que pode 
ser aperfeiçoado e ter sua utilidade aumentada. 

Os patinetes elétricos ou similares são vistos como uma opção mais prática de 
deslocamento pela cidade de São Paulo e também mais "limpa", ou seja, menos poluente do 
que o carro ou uma moto, por exemplo. 

Segundo pesquisas realizadas, o número de usuários chega a 02 (dois) milhões em 
cidades americanas e em capitais europeias. 

O sistema, no Brasil, já é oferecido, por exemplo, pela Yellow, que opera atualmente 
em São Paulo e no Rio de Janeiro, e pela SCOO, que disponibiliza os veículos perto das 
principais ciclovias de São Paulo e anuncia no site que "em breve" estará em todo o país. 

A repercussão do uso de patinete é mundial. Isso porque, a empresa Bird contou em 
entrevista à Forbes que apenas dois meses após sua estreia em Paris, no verão, mais de 50 
mil parisienses haviam aderido à novidade. 

O negócio parece andar de bem no mundo desenvolvido. A ascensão do sistema de 
compartilhamento de patinetes mostrou o potencial de empresas que investem em mobilidade 
limpa, prática e alternativa para os viajantes urbanos. 

Além de ajudar a vencer o trânsito, os modais de transporte são fáceis de estacionar. 

Empresas que oferecem o serviço adotam o modelo "dock-free", o que significa que 
não há um local específico para pegar ou deixar o patinete. Você o deixa em qualquer lugar 
que quiser depois do passeio e encontra o mais próximo usando um aplicativo para celular que 
também serve para desbloquear o veículo. 

Essa tecnologia já é usada nos mais modernos sistemas de compartilhamento de 
bicicletas e é apontada entre as vantagens que levaram esse tipo de serviço a um boom na 
China. 

Outro argumento a favor desses patinetes é o impacto ambiental, pois evita a emissão 
de mais de 5.500 (cinco mil e quinhentos) toneladas de CO2 (dióxido de carbono) na atmosfera 
- um dos gases causadores do aquecimento global - o que equivale a mais de 1 (mil) carros 
dirigidos por um ano. 

O sistema é barato para as empresas, o que favorece uma oferta em expansão desse 
meio de transporte alternativo. Assim, em função de seu crescimento nas médias e grandes 
metrópoles brasileiras, faz-se necessária a criação de Lei que dispõe sobre o correto uso do 
patinete na Cidade de São Paulo, de modo a facilitar a vida dos cidadãos paulistanos e 
contribuir com a melhor desenvolvimento sustentável para a Cidade de São Paulo. 

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente 
proposição. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 82 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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