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Como alternativa a um transporte público, para driblar o trânsito caótico, ganhar tempo
no trânsito ou ainda como opção de trabalho, as motos vem ganhando cada vez mais espaço.
A frota de duas rodas cresceu 159% no Brasil nos últimos dez anos. Em alguns Estados, como
o de São Paulo, o total de motos ultrapassa o número de habilitados na categoria A.

Analisando a imprescindível necessidade de reduzir acidentes de trânsito envolvendo
motocicletas, bem como de melhorar as condições de trabalho dos motofretistas, ponderando a
crescente expansão e a importância do serviço de transporte de carga por motocicletas, bem
como seu impacto no sistema de transporte e no trânsito urbano, demandando maior controle
sobre aqueles que prestam esse serviço, o projeto de lei vem de encontro em atendimento ao
interesse público.

Além da alta letalidade, os acidentes de moto geralmente levam a ferimentos muito
mais graves do que aqueles envolvendo outros veículos motorizados.  Para cada morto,  os
acidentes deixam entre 20 e 25 feridos, mais de 200 mil pessoas por ano, estimativa feita a
partir de dados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando  a  necessidade  de  atualização  às  normas  complementares,  às
legislações federais e suas resoluções, nos requisitos de segurança para realização do serviço
de  motofrete  no  Município  de  São  Paulo,  não  obstante  a  necessidade  de  garantir  mais
segurança  para  os  motofretistas  e  para  o  trânsito  no  Município  de  São  Paulo  torna-se
plenamente justificável e necessária à aprovação e aplicação deste projeto de lei, que incentiva
a  proteção  dos  condutores  de  motocicleta  e  ainda  contribui  para  melhoria  no  tráfego  do
município de São Paulo.

Pelos  fatos  acima  expostos  e  em  face  da  relevância  da  matéria  a  ser  regulada,
apresento o Projeto de Lei e conto com o apoio dos Pares para sua aprovação.
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