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JUSTIFICATIVA 
 
 

Pretende-se, com a presente proposta, dar o nome de "Praça do Ciclista" ao espaço público 
inominado localizado no canteiro central da Avenida Paulista, entre a Rua da Consolação e a 
Rua Bela Cintra, com o objetivo de valorizar o seu uso por grupos de ciclistas que se reúnem 
no local para desenvolver ações para o incentivo do uso da bicicleta como meio de 
transporte. 
 
A Praça em questão é o ponto de encontro das chamadas "Bicicletadas" em São Paulo. A 
Bicicletada é um evento mensal de promoção (não comercial) do uso de meios de transporte 
a propulsão humana (bicicletas, patins, etc). Começou em 2002, inspirada pelos movimentos 
de Massa Crítica, originados em São Francisco, e não tem qualquer vínculo partidário, nem 
se constitui em organização formal. É um movimento dos cidadãos interessados em repensar 
e atuar nas questões relativas à mobilidade urbana e valorizar os meios não poluentes, que 
não ocupam espaço e permitem integração do cidadão com o espaço público. 
 
De outra parte, vale ressaltar que os ciclistas promovem diversas atividades no local, como a 
sua limpeza periódica, a exibição de filmes ao ar livre e panfletagens sobre o uso da bicicleta 
como meio de transporte alternativo ao uso de veículos. 
 
Pode-se dizer, em suma, que o espaço que ora se pretende denominar e configurar, 
oficialmente, como praça pública, já é palco de um rico intercâmbio de experiências entre 
ciclistas, com troca a idéias a respeito de trajetos, manutenção de bicicletas, articulação de 
diversas atividades, o que evidencia o caráter público de ocupação daquele local. 
 
Por fim, vale ressaltar que a praça tem uma pequena área verde e uma estátua, mas fica no 
meio do trânsito pesado, em plena Avenida Paulista. Simbolicamente, destacar a Praça como 
um espaço do Ciclista naquela região dará visibilidade às bicicletas e à mobilidade 
sustentável. É o que se pretende com o presente projeto de lei e pelo que se pede o apoio dos 
Nobres Pares à sua aprovação. 


