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REQUEIRO, na forma regimental, após ouvido o douto plenário, se.ja encaminhado

expediente ao Presidente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do

Trânsito MANAUSTRANS, solicitanclo tornar extensiva a aplicação do inciso II. art.

1o, da Portaria n".03312016, MANALISTRANS, que pennite a circulação nas faixas

exclusivas de veiculo do transporte publico indivictual - FAIXA AZ,\JL, aos TÁXIS,

coln placas dos Municípios da Região Metropolitana de Manaus; Presidente

Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Careiro

daYánzea, Manaquiri, Careiro, Autazes, itapiranga e Silves.
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Com o principal objetivo de soluções de melhoria da mobilidade urbana nas grancles

cidades, no caso da Cidade de Manaus, foram implantadas as faixas exclusivas. também

conhecidas como "faixa azt)\", que após a regulamentação pelo Instituto Municipal <le

Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS, permite o trafego clo

transporte publico individual- Táxi.
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No entanto, na cidade de Manaus existem peculiaridades que precisarn ser observaclos

pelo agente publico, neste caso, circulam no eixo de nossa cidade transpoftes públicos

individuais, oriundos de município correspondem a Região Metropolitana, que tem

como a cidade Manaus sua base.

Assim, os taxistas que circulam pelo eixo de nossa cidade tem sofricla penalidade por

usarem afaixa exclusiva, que encontrar amparo no ato regulamentador da Pofiaria n. no.

033/2016 - MANAUSTRANS. publicada no DoM Edição n. 3837, do dia 26 d,e

fevereiro de2016.

Diante do exposto e na expectativa de solução para o problema, conto com a aprovação

dos meus pares desta casa, para a presente propositura.

Plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas em Manaus em, 14 de novembro de

2017

Dep. ABDALA OS


