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O presente projeto de lei objetiva promover uma mobilidade mínima para o trânsito 
das vias da Cidade de São Paulo.  
Com efeito, é fato que o trânsito na Cidade de São Paulo está caótico, inclusive, 
piora a cada dia. Nesse diapasão, é poder-dever da Administração Pública enfrentar 
esse problema, pois indubitável que o aludido trânsito ocasiona doenças e o Ente 
Político não pode se furtar de promover o Princípio Constitucional da Dignidade da 
Pessoa Humana, ex vi do artigo 1º, inciso Ill, da Lei Maior.  
Destarte, o Cidadão que paga seus impostos, especificamente, o IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores), tem o direito de fazer uso de seu 
veículo para os fins que se destina, qual seja, se deslocar com condições mínimas 
de fluidez e conforto.  
Nesse diapasão, o Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 1º, §2°, preconiza 
que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e 
entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no 
âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar 
esse direito.  
Verdade seja que sem a eficiente estrutura do transporte público não dá para 
descartar o carro. Nesse prisma, inconteste que o Poder Público deve priorizar o 
transporte coletivo, todavia tal prioridade não pode refletir a desestrutura do meio 
de deslocamento diário de milhares de cidadãos em nossa Cidade. Assim, promover 
ações para estabelecer o índice mínimo de 40 km/h de fluidez ao tráfego em geral é 
medida que se impõe!  
Por sua vez, é de rigor disponibilizar as informações pertinentes a esta lei no sitio 
da rede mundial de computadores do Órgão Executivo Municipal de Trânsito, a fim 
de providenciar a fiel observância ao Princípio Constitucional da Publicidade fixado 
no “caput” do artigo 37 da Carta Magna, também consagrado pela Constituição 
Paulista, Lei Orgânica do Município de São Paulo e pela Lei de Acesso a Informação.  
Outrossim, por se encontrar nos limites de iniciativa e competência do Poder 
Legislativo, e diante do nítido interesse público abrangido pela questão, mister se 
faz à aprovação da propositura em tela.  
 


