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AUÏOR: DEPUTADO ESTADUALJOÃO LUIZ

Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Senhoras Deputadas

ASSUNTO: Encaminha ao Excelentíssimo senhor Governador wilson

Miranda Lima, como INDICAÇÃO o Anteprojeto de Lei anexo, que

"Dispõe sobre a implantação de estacionamentos para bicicretas".
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A presente propositura de implantação de estacionamentos para bicicletas,

tem o condão de atender a metas de mobilidade urbana. A mobilidade não se restringe às

vias. Muitas vezes o ciclista dispõe do interesse em utilizar a bicicleta como veículo, mas

chegando ao destino encontra outro problema. Onde colocar a bicicleta? possuir um local

adequado para acomoda-la e desta forma ir ao encontro do real objetivo pãrece ser outro

grande desafío do ciclista.

A solução é muito mais simples que a própria mobilidade, no entanto, este é

um assunto completamente esquecido. Raras são as empresas e instituições, públicas ou

privadas, que oferecem algum tipo de estacionamento para a bicicletas.

, Manaus tem o 6e maior PIB dentre os municípios brasileiros sendo
-- responsável por 2O% da produção nacional de bicicletas, com aumento de 49,8% na

produção de bicicletas em 20L8 segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes

Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas - ABRACICLO.

O Estado do Amazonas abrange uma parte tão grande do mercado na

mas é carente em condiçôes que possibilitem este meio de transporte.

A razão de tudo isso é bem simples: além de a construção de vias para ôarros

ser bem mais complexa e custosa, valorizar o pedestre e o ciclista é mais vantajoso
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porque são indivíduos que se locomovem com mais facilidade e com mais liberdade de
parar em um estabelecimento comercial. Logo, o fluxo de consumidores na região se
torna muito maior, aquecendo o comércio local.

S,R. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS, em 27 de maio de 2019.

JOÃO LU DASILVA
Deputado ual - PRB
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AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL JOÃO LUIZ

Dispõe sobre a implantação de
estacionamentos para bicicletas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS,

Faço saber a todos os habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

decretou e eu sanciono o presente

PROJETO DE LEI:

Art. Art. Le Fica estabelecida, no Estado do Amazonas, a obrigatoriedade de criação de
estacionamentos para bicicletas em locais de grande afluxo de público.

Art. 2e Para fins desta lei entende-se como locais públicos de grande afluxo os seguintes
estabelecimentos:

I - órgãos públicos municipais;
ll - parques;
lll - shopping centers;
lV - supermercados;
V - instituições de ensinos públicos e privados;
Vl - agências bancárias;
Vll - igrejas e locais de cultos religiosos;
Vlll - hospitais;
lX - instalações desportivas;

" X - museus e outros equipamentos de natureza culturais (teatros, cinemas, casas de
cultura); e

Xl - indústrias.

Art. 3e A segurança dos ciclistas e dos pedestres deverá ser determinante para a
definição do local na implantação do estacionamento de bicicletas.

Art. 4s Os estacionamentos de bicicletas poderão ser de dois tipos, a saber:

| - bicicletários - local destinado ao estacionamento de bicicletas, por período de longa
duração, podendo ser público ou privado; e
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ll - paraciclo - local em via pública, destinado ao estacionamento de bicicletas, por
período de curta e média duração.

Art' 5s As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6e Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

S.R. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA DO AMAZONAS, em Zt de maio de 20L9

JOÃO DA SILVA
Deputado dual - PRB
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JUSTIFICATIVA

(ao ANTEPROJETO DE LEt qUE DtSpõE sobre a
bicicletas).

implantação de estacionamentos para

o anteprojeto visa à criação de área particular e pública aos usuários de
bicicletas' com essa medida, contribuímos com o meio ambiente, e com a possibilidade de
diminuir a utilização dos carros nas ruas evitando assim o enorme trânsito dos municípios do
estado que já são afetados por este problema.

A mobilidade não se restringe às vias. Muitas vezes o ciclista dispõe do
interesse em utilizar a bicicleta como veículo, mas chegando ao destino encontra outro
problema' onde colocar a bicicleta? Possuir um local adequado para acomoda-la e desta

forma ir ao encontro do real objetivo parece ser outro grande desafio do ciclista. A

solução é muito mais simples que a própria mobilidade, no entanto, este é um assunto

completamente esquecido. Raras são as empresas e instítuições, públÍcas ou privadas,

que oferecem algum tipo de estacionamento para a bicicleta.

Manaus tem o 6e' maior PIB dentre os municípios brasileiros sendo

responsável por 20% da produção nacional de bicicletas:66g.729 unidades. No ano de

2018 teve aumento de 49,8% na produção de bicicletas segundo a ABRACICLO

(Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e

Bicicletas).

Possui uma frota superior a 700.000 veículos e estima-se que

aproximadamente 4% da população faça uso constante da bicicleta (lpEA 2Oj.Z).

Por abranger uma parte tão grande do mercado nacional, e termos um

aumento significativo no número de usuários deste meio de transporte e lazer, nasce a

necessidade de oferecer estrutura que garanta a segurança, comodidade, e incentive a

permanência do uso de bicicletas.

Assim, o Proposta intensificará a qualidade de vida na locomoçãb da

população, bem como a própria saúde dos usuários e também a qualidade do ar que
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respiramos' Priorizando as bicicletas e assim melhorando a saúde da população evitando

doenças remotas por tender ao equilíbrio da saúde com o corpo.

A razão de tudo isso é bem simples: além de a construção de vias para carros

ser bem mais complexa e custosa, valorizar o pedestre e o ciclista é mais vantajoso

porque são indivíduos que se locomovem com mais facilidade e com mais liberdade de

parar em um estabelecimento comercial. Logo, o fluxo de consumidorês na região se

torna muito maior, aquecendo o comércio local.

Atualmente, nosso estado passa por duas duras realidades: alta taxa de

desemprego, e crescente número da obesidade. Todos esses problemas podem ser

parcialmente resolvidos através do aumento do ciclismo,

Por isso, incluir os ciclistas no planejamento urbano e de transporte das

cidades é extremamente vantajoso e deveria ser uma prioridade para os envolvidos em

projetos de infraestrutura, não só pela questão da melhoria da mobilidade urbana e

segurança, mas também pela promoção da saúde e qualidade de vida da popuÍação, além

da criação de empregos locais e redução do uso de combustíveis fósseis.

As pessoas precisam ter onde deixar a bicicleta. Cada um que deixa o carro

em casa é uma melhora considerável na mobilidade da cidade. Meia hora de pedal para

casa ou à escola equivale a três horas de academia por semana.

Este Projeto de Lei tem como fundamento a sustentabilidade do meio

ambiente com a opção de deixar o automóvel em casa e ir de bicicleta pela comodidade e

segurança do acesso de bicicletas em bicicletários destinados a taldemanda.

Uma cidade cuja mobilidade possui qualidade e eficiência traz frutos positivos

para a sociedade, Mais bicicletas nas ruas, com a devida segurança em foco, possuiria

menos engarrafamentos, também resultaria em sistema de transporte coletivo menos

saturado em horário de pico, e outros tantos benefícios de uma conduta geral mais

coerente. Esta melhoria envolve todas as classes sociais, então, percebe-se a importância

da bicicleta como proposta de mobilidade para a sociedade
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A lei N' t2'587, de 3 de janeiro de 2012, lnstítui as diretrizes da política

Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis N. 3.326, de 3 de
junho de 194L, e 5.405, de 13 de abril de 1.943, da consolidação das Leis do Trabalho
(cLT), e das Leis N. 5.9L7, de 10 de setembro de Lg7s, e 6.26!, de L1de novembro de
L975; e dá outras providências. Em seu artigo Le trata sobre a integração entre os

diferentes modos de transporte e nos artigos seguintes sobre acessibilidade e mobilidade:

Art. 1e A Política Nacional de Mobilidade urbana é instrumento da

política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso xX do

art. 21 e o art. L82 da constituição Federar, objetivando a

integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria

da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território

do Município.

Art. 3e o sistema Nacional de Mobilidade urbana é o conjunto

organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e

de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e

cargas no território do Município.

I 1e São modos de transporte urbano

I - motorizados; e

ll- não motorizados.

Art. 4e Para os fins desta Lei considera-se:

| - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de

transporte público e privado utilizados para o deslocamento de

pessoas e cargas nas cidades integrantes da política Nacional de

Mobilidade Urbana;
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ll - mobilidade urbana: condição em que se rearizam os

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano;

lll - acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que

possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados,

respeitando-se a legislação em vigor;

lv - modos de transporte motorizado: modalidades que se utilizam

de veículos automotores;

V - modos de transporte não motorizado: modaridades que se

utilizam do esforço humano ou tração animal;

Ressalta-se que, além da implantação do plano de mobilidade que visa o
aumento das ciclovias no estado já protocolado, pensamos também no estacionamento

para agregar o valor da locomoção visando a preservação do meio ambiente.

Por essas razões, peço o apoio dos nobres pares para aprovação da presente proposta.

S.R. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAD AMAZONAS, em 27 de maio de 20J.9

JOÃO LUIZ DA SILVA
Deputado al - PRB
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