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Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da vereadora Sandra Tadeu (DEM), que 
"institui campanha de conscientização nos espaços públicos que especifica, visando a 
conscientização sobre a importância do uso de capacete e faixa refletiva quando do uso de 
bicicletas, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
LEGALIDADE a fim de adequar a redação do projeto à técnica legislativa prevista na Lei 
Complementar Federal n° 95/1998. 

Nos termos do projeto, é instituída a obrigatoriedade de realização de campanhas nas 
escolas da rede pública municipal, nos veículos de transporte municipal para a conscientização 
sobre a importância do uso de capacete e faixa reflexiva quando do uso de bicicletas, a fim de 
prevenir acidentes. 

De acordo com a justificativa da nobre autora, o projeto é oportuno e relevante porque 
o número de mortes de ciclistas aumentou no primeiro trimestre de 2019 em comparação com 
o mesmo período no ano anterior. 

Destas mortes, grande parte ocorreu no período noturno, sendo apresentados números 
do InfoSiga, que apresenta dados do estado de São Paulo, e que na capital paulista 
corresponderam a 62,5% destas ocorrências. 

Segundo a tabela abaixo, a ocorrência de mortes de ciclistas segue uma tendência 
estabilizada entre os anos de 2011 e 2016. 

 



De acordo com o Relatório da CET de 2017, a distribuição de acidentes ao longo do dia 
tem o seguinte comportamento: 

Meia Noite às 6 da manhã: 24 acidentes; 6 da manhã ao meio dia: 136 acidentes; meio 
dia às 6 da tarde: 155 acidentes; Seis da tarde à meia noite:  140 acidentes. 

 
 

Em outro gráfico deste mesmo relatório é possível ver que a relação de idades das 
vítimas fatais, conforme a tabela abaixo, apresenta que os pedestres são a maior categoria 
sujeita à esta mortalidade, com explosão no número de vítimas a partir dos 30 anos de idade; e 
no grupo dos ciclistas, os adultos (20 a 59 anos) são os mais vulneráveis. 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0314/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 



 
Quanto ao mérito, reconhecendo a relevância do projeto em tela, principalmente a 

promoção da segurança viária, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, é 
FAVORÁVEL à aprovação do projeto de lei sob a forma do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, em 23/10/2019. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/10/2019, p. 124 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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