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PARECER Nº 2594/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 224/2012.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Adilson Amadeu, dispõe 
sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de bicicletas que 
trafegam pelas vias públicas do Município de São Paulo e dá outras providências.  
A propositura visa tornar obrigatórios o emplacamento e o licenciamento para as 
bicicletas que trafeguem em vias públicas. Os custos para se efetuarem os 
procedimentos necessários serão arcados pelo proprietário da bicicleta.  
No instante do licenciamento, a bicicleta passará por uma vistoria que atestará suas 
condições de trafegar em vias públicas.  
As bicicletas que não estiverem de acordo com os dispositivos desta norma serão 
de imediato apreendidas.  
Em sua justificativa, o Autor argumenta que a bicicleta, por ser um modal de baixo 
custo e ambientalmente correto, vem sendo massivamente utilizado pelos cidadãos, 
mas sem nenhum controle efetivo do poder público.  
O Autor entende que os ciclistas devem obedecer às regras para o bom 
funcionamento do trânsito da cidade e o presente projeto visa criar, em âmbito 
municipal, uma espécie de cadastro e controle das bicicletas, que será ineficaz se 
não houver como identificar o proprietário da bicicleta.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura.  
A Comissão de Administração Pública consignou voto FAVORÁVEL à aprovação do 
projeto de lei.  
Em que pesem as justificativas do Autor e os seguintes apontamentos:  
* Com o aumento da quantidade de bicicletas em circulação, consequentemente 
aumentou o seu número de furto/roubo.  
* O emplacamento poderia ajudar na recuperação de bicicletas furtadas/roubadas.  
* O emplacamento permitiria a identificação do proprietário da bicicleta e a emissão 
de multas em caso de infração.  
Deve-se atentar para as seguintes considerações:  
* O Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seus artigos 58, 59, 68, 105, 201 e 
255, as normas pertinentes à utilização de bicicletas no trânsito, dispondo sobre os 
equipamentos obrigatórios, os locais permitidos para tráfego, sanções para quem 
utiliza a bicicleta de forma perigosa e a distância que os carros devem manter das 
bicicletas.  
* O projeto de lei não especifica quais os parâmetros para o licenciamento e 
emplacamento, bem como o valor que deverá ser cobrado do proprietário da 
bicicleta.  
* Poderá haver um desestímulo à aquisição e utilização de bicicleta como meio de 
transporte.  
* O simples fato da imposição de multas não garante a utilização correta desse 
meio de transporte. Seria mais eficiente e eficaz a adoção de programas de 
conscientização e educação voltadas para o tema específico referente às bicicletas 
inseridas no trânsito da cidade.  
* A capacidade de fiscalização atualmente é duvidosa, haja vista, por exemplo, a 
quantidade de veículos automotores que circulam na cidade sem o devido 
licenciamento.  
* Apesar das boas e relevantes intenções do projeto, pode-se criar uma burocracia 
e um empecilho à utilização da bicicleta como meio de transportes, indo na 
contramão das atuais políticas de incentivo ao uso de meios alternativos de 
transporte.  



Devido ao relevante interesse público suscitado pela matéria em apreço no projeto 
de lei, esta Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer 
e Gastronomia realizou uma audiência pública, no dia 12 de junho de 2013. Além 
da participação dos senhores vereadores membros da Comissão e do autor do 
projeto, vereador Adilson Amadeu, a audiência pública contou com a presença dos 
vereadores Police Neto e Roberto Tripoli, bem como de representantes de entidades 
que incentivam o uso da bicicleta.  
As manifestações dos cidadãos presentes, representantes ou não de entidades de 
incentivo ao uso da bicicleta, em quase sua totalidade, foram contrárias à 
aprovação do projeto. Dentre os pontos levantados pelos ciclistas, podemos 
elencar:  
* Questionamento sobre onde seria colocada a placa, já que muitas bicicletas não 
possuem suporte na parte de trás;  
* Questionamento sobre como ficaria a situação de quem usa a bicicleta para 
competições em fins-de-semana e também para deslocamento na cidade no meio 
da semana. Teria que ficar retirando e colocando a placa da bicicleta?  
* O projeto de lei ocasionará a burocratização do uso da bicicleta, afastando as 
pessoas do uso da bicicleta;  
* O emplacamento não diminuirá o roubo de bicicletas, da mesma forma que o 
emplacamento não resolve o roubo de carros;  
* A bicicleta não é um veículo perigoso, mas sim, vítima. Quem oferece perigo são 
os veículos motorizados;  
* O capacete do ciclista é frágil, protege contra quedas eventuais, mas é ineficiente 
contra colisões com carros;  
* Ao invés da proposição de leis que dificultem a vida do ciclistas, deveria-se 
propor leis que visassem oferecer infraestrutura e segurança.  
Tendo em vista os apontamentos acima elencados, quanto ao mérito, a Comissão 
de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia 
manifesta-se CONTRÁRIA à aprovação da propositura.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 27/11/2013  
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