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Presidôncia

,aaa
Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Senhoras Deputadas

A presente propositura visa melhorar a segurança de motociclistas, implantando

uma sinalização horizontal que delimita uma área exclusiva de espera para motos e

bicicletas.

A referida sinalização deverá ser localizada entre a faixa de pedestre e os

automóveis e demais veículos parados no vermelho do semáforo veicular, aguardando o

mesmo se abrir.

A propositura nasceu da iniciativa chamada frente segura lançada em abril de

2013 para criar uma área de acomodação mais segura para veículos sobre duas rodas. Tendo

como objetivos: proporcionar maior segurança para os motociclistas e ciclistas, diminuindo o

conflito com autos no momento da largada no verde do semáforo, Aumentar o respeito das

motos à linha de retenção e à faixa de travessia, diminuindo assim o número de acidentes

envolvendo motos, ciclistas e pedestres no cruzamento.

Algumas cidades de Estados Brasileiros já possuem o bolsão de proteção a

exemplo de: DF, PA, TE, CE, SC e BH e o que se percebe é que com a aglomeração frente aos

carros os motociclistas podem partir antes dos demais veículos quando o semáforo abre,

evitando assim ultrapassagens arriscadas.
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Diante do exposto, requer a Douta Mesa Diretora na forma regimental,

encaminhar indicação ao PREFEITO DE MANAUS, SR. ARTHUR VIRGILIO NETO, o Anteprojeto

de Lei em anexo que "lnstitui a implantação de bolsão de proteção e recuo exclusivo para

motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforos", pelos motivos acima explanados.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO MBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS, em Manaus, 14 de junho de 2

JOÃO LUI IDA DA SILVA

dual - PRBDeputa
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ANTEPROJETO DE LEt N.' l2OL9

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL JOÃO LUIZ

O PREFEITO DE MANAUS,

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

decretou e eu sanciono o presente.

INSTITUI a implantação de bolsão de proteção
e recuo exclusivo para motocicletas nas vias
públicas equipadas com semáforos.

Amazonas

PROJETO DE LEI:

Art. 1e Fica instituída a implantação de bolsão de proteção e recuo exc sivo para

motocicletas nas vias públicas em regiões de grande fluxo de veículos, equ padas com

semáforos no Município de Manaus,

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se bolsão de proteção e recuo exclusivo

para motocicletas, o especo livre demarcado entre a faixa de pedestre e o inicio da faixa de

espera dos demais veículos automotores.

Art. 2s Fica permitido, desde que com o transito parado, o fluxo de motocicletas nas faixas

exclusivas de ônibus e táxis para os motociclistas acessarem ao bolsão de proteção.

Parágrafo único. A velocidade máxima de deslocamento nos corredores exclusivos, ou no

deslocamento entre veículos, para acesso aos bolsões de proteção, será de 40km/h

(quarenta quilômetros por hora).

Art. 3e A sinalização de que trata o art. 1e será estabelecida de acordo com as normas

fixadas pela Resolução Ne 550, de 17 de setembro de 20L5, do Conselho Nacional de

Transito - CONTRAN.
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Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO dA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS, em Manaus, 14 de junho de

JOÃO LU|Z DA SILVA

Deputa ual - PRB
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JUSTIFICATIVA

(ao ANTEPROJETO DE LEI qUE INSTITUI a implantação de bolsão de proteção e recuo

exclusivo para motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforos).

O anteprojeto visa implantar bolsão de proteção e recuo exclusivo para

motocicletas, que ficará atrás da faixa de pedestres à frente dos demais veículos

automotores, enquanto aguardam a liberação do semáforo para transitar.

Cediço que os números de acidentes no transito são alarmantes e visando

aprimorar a conduta de condutores nos momentos de parada e de retomada do fluxo, é

apresentada a proposta, tendo sido sugerida pelo Sumaúma Moto Clube de Manaus, como

forma de contribuir para a segurança dos condutores de motocicletas, buscando a redução

de acidentes e o aumento da segurança.

A instituição de espaços livres para a permanência de motociclistas enquanto

aguardam a abertura do semáforo, é mais uma maneira de proteção aos elementos mais

frágeis do transito, melhorando a visibilidade dos veículos e pedestres, exclusivo p ara que

ciclistas e motociclistas se posicionem à frente dos demais veículos automotores enquanto

aguardam a liberação do semáforo para transitar. Popularmente conhecidos como "bolsões"

para bicicletas e motos nas principais vias, que estejam contempladas com semáforos,

sobretudo as vias de maior fluxo de veículos.

O Anteprojeto de Lei apresenta amparo legal e visa aumentar as condições de

segurança no transito, pois como bem delimita o S 2" do artigo l-" do Código de Transito

Brasileiro (Lei Federal N' 9.503/97), inverbis;

Art. l-e O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do
território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

2s O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever
dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências,
adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
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É comum ver em nossas grandes cidades, motociclistas em velocidade elevada

entre frestas formadas pelos carros, estando ou não no transito congestionado, para

solucionar esse problema, é relevante autorizar o trafego de motocicletas pelas faixas

exclusivas, em transito parado, para alcançar os "bolsões de proteção,,.

Neste contexto os motociclistas devem seguir por faixas preferenciais destinadas

a ônibus e taxis para acessar as áreas de proteção, desta forma, se pretende diminuir o fluxo

pelos chamados "corredores" entre os carros, tão comum em nossas cidades, nos momentos

de parada em semáforos.

Não se trata de impedir o fluxo nos corredores, mas de regulamentar este fluxo

nos momentos de desaceleração e paradas em semáforos, até porque, o fluxo nessas áreas é

legal do ponto de vista jurídico no Brasil.

Apesar da legalidade, trafegar de moto nos corredores entre os carros exige uma

consciência da vulnerabilidade que não parece estar sendo adequadamente compreendida

por boa parcela dos motoristas Brasileiros. Há, em muitos Países, discussões sobre qual seria

a velocidade segura para a progressão entre veículos parados, e um máximo de aOkm/h é

consensual, ritmo bem diverso do que se vê nas ruas da cidade de Manaus.

lmaginar em uma cidade como Manaus que a proibição à motos de rodar no

corredor seria efetiva é exercício de ficção, os acidentes devido a tombos e colisões por

abalroamentos.

Ademais, inegável o crescimento de assaltos utilizando motocicletas, sendo

exatamente nos pontos de parada de semáforos, os locais de maior vulnerabilidade dos

motoristas em geral. Neste diapasão, a regulamentação desses bolsões de retenção também

traria maior sensação de segurança aos motoristas em geral pois facilitaria a visualização dos

meliantes que utilizam de motocicletas, já que estariam fora da faixa de segurança.

O Código de Transito Brasileiro, dispõe em seu artigo 29:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas:

(...)
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$ 2e Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas
neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte
serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os

motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos
pedestres

É evidente e de conhecimento geral da sociedade Amazonense, bem como em

todas as metrópoles do País, o registro de dezenas de acidentes de transito diário é

preocupante a quantidade de mortes envolvendo motociclistas. Por isso, faz-se necessário

mais implementos de meios que impeçam novos acidentes, e conscientização de todos,

aumentar a segurança e reduzir o numero de acidentes.

Diante do exposto e da relevância da matéria ao cidadão amazonense, solicito a

aprovação da presente propositura.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO EMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS, em Manaus, 14 de junho de

JOÃO LU|Z DA SILVA

Deputado dual - PRB
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Poro melhoror o seguronÇo de motociclistos, o CET (Componhio de
Engenhorio e Trófego) vem implontondo umo sinolizoçÕo horizontol que
delimito umo óreo exclusivo de espero poro mofos e bicicleÌos. A
sinolizoçoo estó locolizodo entre o foixo de pedestres e os outomóveis e
demois veículos porodos no vermelho do semóforo veiculor,
oguordondo o mesmo se obrir.
Eslo iniciotivo foz porte do chomodo Operoçõo FrenÌe Seguro, lonçodo
em obril de 2013 poro crior umo óreo de ocomodoçÕo mois seguro
poro os veículos sobre duos rodos, oo pororem poro oguordor o
oberturo do semóforo.

Atençõo oos vulneróveis
Os pedestres, ciclistos e os moÌociclistos sÕo os ogentes de ïrônsito mois
vulneróveis o ocidentes quondo o ossunto é Seguronço Viório. Em 2014,
dos 

,l.249 
pessoos que perderom c vido vítimos de ocorrêncios foÌois no

sistemo viório, 555 (44,4%) erom pedestres, 440 (35,2%) conduziom
motociclela e 47 (3,8%) eslovom pedolondo.
Os locois porCI implonÌoçÕo do Frente Seguro sÕo escolhidos,
bosÌcomente, em funçÕo do volume consideróvel de veículos de duos
rodos que possom pelos vios e confliÌo veiculor, incluindo-se oí o critério
do Seguronço Viorio.

Objetivos
A OperoçÕo Frente Seguro tem como objetivos:
. Proporcionor moior seguronço poro os motocicletos e ciclisÌos,
diminuindo o conflito com outos no momento do lorgodo no verde do
semóforo;
. Aumentor o respeito dos molos ò linho de retençõo e ò foixo de
trovessio;
. Dor moior visibilidode òs motos junto òs trovessios de pedesires;
. Dimìnuir o número de ocidenÍes envolvendo motos, ciclislos e
pedestres no cruzomento.



Vole lembror que esso sinolizoçÕo é novidode no ïrônsìto poulistono,
mos jo vem sendo

usodo com êxifo em cidodes esponholos como Borcelono e Modri. Em
Borcelono, foi tesÌodo em três cruzomentos em 2009 e, posieriormente,
expondido poro ouÌros locois, otìngindo otuolmente ó0 (sessento)
cruzomentos sinolizodos. A outoridode de ïrônsito de Borcelono, onde
os moÌos sôo 29% do froto de veículos, ovolio que o óreo de espero
exclusivo paro motos diminuiu em 90% o risco de ocidentes com motos
nos cruzomenfos doquelo metropole. A inovoçoo do CET é otuor no
segregoÇÕo tombem poro os ciclÌstos.

Pesquiso de percepçõo
A CET estó onolisondo o comportomento dos usuórios poro sober se eles
estÕo se odoptondo bem ò novidode. Numo ovolioçõo prelíminor, é
possível ofirmor que os moÌoristos çstÕo respeitondo bem o medÌdo. Jo
os motociclistos e ciclislos oindo estõo se odoptondo ò novo
sinolizoçÕo. lsso é noturol neste primeiro momento, oté que todos se
ocostumem com o projeto.

, , Após olgum tempo de implontoçõo do operoÇõo, foi reolizodo umo
pesquiso poro que fosse possível fazer um diognóstico dos ovonços
conquistodos e do percepçÕo dos usuórios sobre esso intervençÕo. O
estudo teve por crilério verificor se o progromo Frente Seguro estó
cumprindo os objetivos poro os quois foi proposto. Como mefodologio,
forom reolizodos entrevistos de opiniõo direcionodos o motociclistos,
pedestres, condutores e ìnternoutos, olém do estudo observocionol do
dinômico destes bolsões.
Quonto ò observoçoo de compo conclui-se que codo cruzomento
possui umo dinÔmico próprio que deve ser respeitodo poro melhor
seguronÇo dos usuórios. O projeto tem umo oprovoçõo médio de 93,2%.
Quonlo Ò ideqlizqçÕo, os únicos qdendos feilos forom quonlo ò cor,
que poderio ser diferencicdo e quonto Ò seguronçc dos bicicletos que
nõo deveriom ficor no mesmo linho de orronque dos motos.

w,%, 1



A moior crítico coube oos próprios usuórios - o folto de respeito que
percebem entre si. Mostrondo o quonïo se estó longe de um
comportilhomento hormonioso no trônsito. Os moiores benefícios
percebidos forom, olóm do foto do motocicleto soir de entre os veículos
- o que gerovo inseguronÇo poro motociclistos e demois condutores - o
moior visibilidode poro o pedestre do oproximcçoo dos motos.

Com umo sinolizoçõo horizontol de três metros, o foÌxo dó prioridode
oos motociclistos e oos ciclistos no oberturo do sinol de trônsito,
permitindo que eles possom portir ontes dos outros veículos quondo o
semóforo obrÌr, evÌtondo ultrcpossogens orriscodos.

EsÌodos Brqsileiros que implontorom q foixo :Dt / PA / TE / Ce 1SC / BH


