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Processo nº 12.948/2018 
PL 501/2018 
 
"Altera a Lei 7.732, de 12 de dezembro de 2008, que Dispõe sobre a Criação do 
Sistema Cicloviário no Município de São José dos Campos e dá outras providências ". 
 
 
Parecer Membro: Vereadora Amélia Naomi 
 
Primeiramente, cumpre destacar que acompanho integralmente o parecer da Colenda 
Assessoria Jurídica sob nº 8104/2019 em suas razões e fundamentos que no 
dispositivo final conclui conforme transcrevemos in verbis: “Nestes termos, é de 
nosso entendimento que o projeto não reúne condições, sob o aspecto jurídico, 
de ser apreciado pelos nobres Vereadores desta Casa Legislativa”. 
 
No entanto, há de se observar ainda que além dos vícios elencados no referido 
parecer jurídico, principalmente quanto vicio de iniciativa dentre outros, também é 
necessário destacar que além do Código de Trânsito Brasileiro não prescrever o uso 
de ciclovias por outros equipamentos, isto porque a prioridade de segurança é 
reservada para ciclistas. 
 
Neste sentido a alteração do texto legal original no artigo 8º da Lei Municipal nº 
7732/2008 que prescreve: 
 

Art. 8º Nas ciclovias, ciclofaixas e locais de trânsito compartilhado poderá 
ser permitido, além da circulação de bicicletas, o uso compartilhado de 
patinetes ou similares elétricos, desde que desempenhem velocidades 
compatíveis com a segurança do ciclista. 
 

A retirada do item principal que concerne a segurança do ciclista contraria toda 
legislação em vigor, principalmente nos princípios do Código de Trânsito Brasileiro. 
 
Por outro lado, o Conselho Nacional de Trânsito – COTRAN até a presente data não 
regulamentou a circulação de patinetes elétricos e equipamentos similares em vias 
públicas. 
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Importante ressaltar como não são reconhecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, 
estes veículos a exemplo dos patinetes elétricos, skates elétricos ou não, e outros 
similares não poderão circular por vias públicas, nem mesmo sobre as calçadas. Logo, 
a circulação destes veículos deve se restringir às áreas fechadas residenciais. 
 
Outra questão fundamental a ser destacada refere-se as estruturas espaciais 
reservadas aos ciclistas são mínimas, escassas e confinadas em pequenas faixas de 
ciclovias, ciclofaixas e outros espaços confinadas em vias públicas que não permitem 
o compartilhamento no uso com demais veículos. 
 
Não foram apresentados ao presente projeto de lei, os estudos técnicos de impacto do 
uso destes espaços que por sinal públicos, comportando toda a extensão da malha 
cicloviária, sendo estes já segregados no uso e pode comprometer seriamente a 
segurança dos usuários. 
 
Não há previsão legal da utilização destes equipamentos no Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana. 
 
Inclusive por ser atividades de usos de vias públicas com impacto ambiental, haveria 
inclusive a discussão destes estudos apresentados em audiência pública conforme 
prescreve o artigo 16 da Lei Orgânica do Município. 
 
A audiência pública precedida dos estudos técnicos permite o controle social e gestão 
participativa na elaboração de politicas públicas e uso dos espaços públicos. 
 
Do mesmo modo, o uso das vias públicas para prestação de serviços por empresas 
privadas de forma compartilhamento de veículos precedem de autorização legislativa 
no caso de concessão ou mesmo da permissão na forma análoga aos aplicativos de 
transporte público ou mesmo a legislação que rege os taxistas. 
 
Assim, a pedido de vários grupos de ciclistas na condição de principais usuários das 
ciclovias, ciclofaixas e espaços destinados prioritariamente aos ciclistas, seja pela 
segurança, os impactos ambientais e as demais questões apontadas neste parecer 
recomendo a Comissão de Meio Ambiente e ao Plenário que esta propositura não 
reúne condições, sob todos os aspectos de ser apreciado pelos Nobres Vereadores 
desta Casa Legislativa. 
 
Em 29 de janeiro de 2019. 
 
 

 

Vereadora Amélia Naomi 

Partido dos Trabalhadores – PT 

Membro Comissão de Meio Ambiente 
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