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JUSTIFICATIVA - PL 0623/2019 

A pesquisa Origem Destino 2007-2017 divulgada recentemente aponta que 30% dos 
deslocamentos diários na cidade são realizados a Pé, totalizando mais de 7,7 milhões de 
viagens realizadas diariamente por pedestres. A mesma pesquisa faz uma importante 
constatação: proporcionalmente em relação ao número de habitantes, a maioria destas viagens 
são realizadas nas regiões periféricas da cidade, onde a infraestrutura para os pedestres é 
precária e muitas vezes inexistente. 80% do espaço viário é ocupado por carros individuais 
(IEMA, 2017), mas, por outro lado, 66% dos deslocamentos da capital paulista são feitos 
exclusiva ou parcialmente a pé e por transporte público coletivo (OD 2007-2017) 

Pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo - "Viver em São Paulo: Pedestre" 
aponta que o principal incômodo dos paulistanos são as péssimas condições das calçadas, 
como os buracos, irregularidades e passeios muito estreitos. Um dado alarmante é que 74% 
dos pesquisados já sofreram ou presenciaram queda nas calçadas. E a grande maioria, 68% 
dos entrevistados acreditam que a manutenção das calçadas é a ação mais urgente a ser 
adotada pela administração municipal. 

Outro dado revelador da vulnerabilidade dos pedestres foi divulgado pela CET no 
Relatório Anual de Acidentes de Trânsito 2017: 25% dos acidentes envolvem pedestres e das 
vítimas fatais em acidentes de trânsito, 42% são os pedestres. 

Não há como enfrentar este problema sem uma atuação enérgica da Prefeitura na 
promoção de toda a infraestrutura para os pedestres, com qualidade e uma mínima de 
padronização. Neste sentido o município deve assumir para si a liderança na realização dos 
investimentos necessários para viabilizar Sistema de Circulação de Pedestres, com uma 
padronização adequada e qualidade para a circulação da população. 

Propomos a utilização de 20% dos Recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
de Trânsito, de verbas provenientes de multas previstas nas Legislações de Trânsito para 
investimento contínuo e maciço na infraestrutura para o Pedestre, o que garantirá um 
orçamento anual de aproximadamente R$ 460 milhões de reais, totalizando em 10 anos mais 
de R$ 4,6 bilhões de reais em investimentos, suficientes para reformar e qualificar mais de 13 
milhões de m² de calçadas. 

Além dos recursos financeiros, julgamos necessário que um único departamento da 
Prefeitura seja responsável por toda e qualquer intervenção no Sistema de Circulação de 
Pedestres, com a importância e o destaque que este tema merece. Para isso, criamos a 
Autoridade Municipal de Desenvolvimento do Sistema de Circulação de Pedestres, com 
atribuições específicas para gerir de forma adequada todo o planejamento de ações e 
viabilização de investimentos na infraestrutura para os pedestres. Esta Autoridade estará 
vinculada ao gabinete do Prefeito, sem a necessidade de criação de novos cargos, devendo 
sua Coordenação ser realizada por um dos Secretários Executivos já lotados no gabinete do 
Prefeito. 
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