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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 

    

Projeto de Lei Nº ______/2018 
Autor: Vereador Tanilson Soares                                            
                                                                                                                                                                           

EMENTA: Dispõe sobre a iluminação em locais 
destinados à travessia de pedestres. 

 
A Câmara Municipal de João Pessoa decreta:  

Artigo 1º - Os locais destinados à travessia de pedestres, com faixas pintadas ou demarcadas, 
deverão ser iluminadas ou ter prioridade no sistema de iluminação na forma assegurada pela Lei 
Municipal 11.101/07.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentarias próprias, suplementadas se necessário. 

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 21 de agosto de 2018. 

Tanilson Soares 
Vereador - PSB 

Protocolo da Proposição
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JUSTIFICATIVA 

 É observado todos os dias por nós cidadãos que a falta de respeito aos pedestres é um fato 
ainda bastante presente nas cidades brasileiras. Muitas vezes, a faixa destinada à travessia deles nas 
vias é mal demarcada e mal sinalizada.  
 Há estudos que indicam que a maioria dos casos de atropelamentos ocorrem no período 
noturno quando a visibilidade de condutores e pedestres fica prejudicada.  
 A iluminação de faixas de pedestres teve início na cidade de São Paulo e comprovou-se 
muito eficiente e teve uma redução de atropelamentos significativa. A Companhia de Engenharia de 
Tráfego de São Paulo CET, desenvolveu um projeto piloto denominado “Travessia de Pedestres 
Iluminada,” implantado em Julho 1996, em frente ao Terminal Rodoviário do Tietê, onde ocorreram 
27 atropelamentos em 1995 sendo que 56% foram no período noturno.  
 Após a implantação desse Projeto, houve diminuição do número de atropelamentos e foram 
verificados os seguintes aspectos positivos:  

• Maior concentração de luz na calçada, onde os pedestres aguardam o 
momento da travessia, evidenciando a presença dos mesmos para os 
motoristas.  
• Maior respeito do motorista em não "queimar" a faixa de pedestres.  
• A faixa de luz canalizada induz o pedestre a atravessar corretamente. 

 Esta primeira experiência levou a realizar muitas outras faixas de pedestres iluminadas,  
implantadas e mantidas pela CET, inclusive pelo fato de, na opinião dos usuários, 90% acreditam 
que a iluminação das faixas deixaram a travessia mais segura, além dos 91,1% dos motoristas com a 
mesma opinião (Fonte: CET São Paulo, http://www.cetsp.com.br/consultas/seguranca-e-mobilidade/
faixa-de-pedestres-iluminada.aspx).  
 Nesse contexto, informamos que a cidade de São Paulo faz uso de um modelo de iluminação 
feita com pontos de led de luz branca, o que contribuiu significativamente para a diminuição do 
número de atropelamentos nas faixas de pedestre.  
 Desse modo, esta proposição objetiva trazer mais segurança para os pedestres, uma vez que 
coloca a obrigatoriedade de iluminação para as faixas de pedestre, o que já assegurado por lei 
municipal nº 11.101/2007, que diz em seu art. 3º:  

Art. 3º - São assegurados aos pedestres: 
(…)  
V - priorização no sistema de iluminação pública que alumie 
imensamente as calçadas, praças, passeios públicos, faixa de pedestres, 
terminais de transportes públicos e seus pontos de parada.   

http://www.cetsp.com.br/consultas/seguranca-e-mobilidade/faixa-de-pedestres-iluminada.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/seguranca-e-mobilidade/faixa-de-pedestres-iluminada.aspx
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 Há projeto de lei de igual teor tramitando na Câmara dos Deputados (Projeto de 
Lei 8729/17). Enquanto essa não torna a ser lei, apresentamos o presente projeto, propondo que as 
faixas de pedestre sejam iluminadas, o que vem a aperfeiçoar o CTB na tentativa de evitar 
atropelamentos.  
 Convencidos da importância e da justeza da presente proposição, bem como da necessidade 
de providências quanto a assunto tão relevante, contamos com o apoio dos nobres vereadores para 
aprovação do presente Projeto de Lei.  

Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 21 de agosto de 2018. 

Tanilson Soares 
Vereador - PSB

http://sisnews.camara.leg.br/sisnews/app/?wicket:interface=:4:1:::

