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Ementa:
DETERMINA A COLOCAÇÃO DE GRADIL DE PEDESTRES EM
TERMINAIS DE ÔNIBUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
35° GV RINALDI DIGILIO
PL

PROJETO DE LEI N° Z2019
“Determina a colocação de gradil
de pedestres em terminais de ônibus e
dá outras providências”

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Sff'„22

§ 1° - Os gradis de pedestre deverão ser colocados em locais onde não haja
embarque e desembarque dentro dos terminais.
I
§ 2° - Os gradis na qual se refere o caput deste artigo deverá seguir as normas
do manual de sinalização urbana da CET (Companhia de Engenharia de
Tráfego).

02/07/3319 -

Art. 1° Determina a colocação de gradil de pedestres nos terminais de ônibus.
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Art. 2° O Poder executivo regulamentará esta Lei.

1/1

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões

I

Viaduto Jacareí, 100-4° andar - Sala 407 - CEP 01319-900
(11)3396-4250/5024

^SQgue(m) Juntacto(s), n3.st.al
is data, documento(s) e folha de §
| informação rubricado^'sab|

Têením^mtnlslraíivo
^RF. 11.232

Folha n°
TAÍRO

Técnícc

oa. ,

•:

J

<..? <!.

CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
35° GV RINALDI DIGILIO
JUSTIFICATIVA
Este projeto visa aumentar a segurança dos pedestres dentro dos terminais de
ônibus
' H

Nos últimos anos tem crescido de forma considerável os acidentes com
pedestres dentro de terminais, seja por descuido ou de forma proposital.
'í ;
Muitos pedestres acabam atravessando fora dos locais próprios para: não
“perder” o transporte, aumentando o risco de acidentes.

A colocação de gradil para os pedestres inibiríam os mesmos e diminuiría o
risco de acidentes.
Peço aos Nobres Pares a aprovação desta propositura devido a relevância no
que diz respeito a segurança de nossos munícipes.
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