
PUBLICADO DOC 15/12/2011, pág. 86 
 
 
 
PARECER Nº1795/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 243/10  
Trata-se do Projeto de Lei nº 243/10, de autoria do nobre Vereador Cláudio Prado, que 
dispõe sobre adequação de tempo hábil dos semáforos instalados para travessia de 
pedestres nas vias públicas da capital, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, por meio do Parecer 1182/2010, com elaboração de 
Substitutivo.  
A instalação de semáforos de pedestres deve seguir uma série de justificativas 
técnicas, devido às consequências que traz ao trânsito, especialmente no que se refere 
ao risco de acidentes.  
O dimensionamento do tempo de travessia de pedestres varia segundo diversos 
fatores, entre as quais a largura e o tipo de via, o fluxo de pedestres e a sua densidade 
e a velocidade média dos diferentes tipos de pedestre, considerando ainda diferentes 
situações como pessoas carregando compras, crianças de colo, ou empurrando 
carrinhos.  
Cabe ainda distinguir entre dois tipos de travessia de pedestres, o em paralelo, 
popularmente denominado pelos técnicos como “em carona”, e o exclusivo paralelo, 
também conhecido como “não em carona”. De acordo com especialistas na matéria, o 
primeiro ocorre quando o pedestre realiza a travessia durante o direito de passagem 
dos veículos da via paralela ao seu movimento, só possível em vias de mão única ou 
com canteiro central, podendo ou não ter foco luminoso para pedestres. O segundo 
tipo é criado unicamente para permitir a travessia de pedestres.  
O intervalo de tempo destinado à travessia de pedestres nas situações “em carona” 
normalmente é longo, enquanto que nas “não em carona” é curto e às vezes 
insuficiente para que o pedestre complete o percurso.  
Considerando, portanto, que do ponto de vista da mobilidade urbana a proposta é 
meritória, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente à aprovação do projeto, nos termos do Substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 14/12/2011.  
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