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REQUERIMENTO N." 610 NO2O

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL JOÃO LUIZ - REPUBLICANOS

ASSUNTO: Requer a Mesa Diretora, com Aquiescência do Douto Plenário, que encaminhe

expediente, na forma de indicação, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do

Amazonas, Wilson Miranda Lima, solicitando a INCLUSÃO DE CICLOVIAS no projeto de

reforma e modernização da Rodovia AM -01,0, que liga Manaus ao Município de ltacoatiara.

Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Senhoras Deputadas

Ds:,slrJo rae idôn cia

ZO

O Governo do Amazonas assinou no ultimo dia 1_3, um contrato de repasse

financeiro proveniente do Ministério do Desenvolvimento Regional, para reforma e

modernização da Rodovia AM - L0, que liga Manaus ao Município de ltacoatiara.

Sabe-se que a intenção não é fazer recapeamento asfaltico, mas sim tirar todo

pavimento, trabalhar na base, na sub-base, colocar uma terceira via onde for possível,

duplicar os trechos mais perigosos, colocar sinalização horizontal e vertical.

Diante dos crescentes problemas de mobilidade urbana que têm levado à adoção

de novas diretrizes para orientar as políticas públicas relacionadas ao setor, entre as quais se

destaca a priorização dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e

dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado (Lei no

12.587/2012 - Lei da Mobilidade Urbana, art. Le s ge, inciso ll).

E Apesar dos avanços no plano da legislação, ainda não se vê a concretização

desses novos paradigmas no cotidiano urbano contrariando os princípios básicos da

Administração Pública.

Com a implementação da ciclovia nos projetos de reforma e modernização da

Rodovia AM, será garantido sob o aspecto do desenvolvimento social, o direito de ir e vir do

cidadão. Para de fato transformar a AM-0L0 num corredor de atividades econômicas.
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Para contribuir com essa questão, estamos oferecendo INDICAÇÃO que busca

criar condições para tornar efetiva a priorização mencionada, mediante o reconhecimento

do uso da bicicleta como modalidade de transporte regular e a exigência de ciclovias quando

do projeto e da execução de reforma da AM - 010 obras de construção, ampliação ou

adequação de vias urbanas destinadas à circulação de veículos.

Ressalta-se por fim, a importância de elevar a qualidade dos serviços do Estado,

tendo a indicação forma de mobilidade urbana sustentável, com o objetivo de melhorar o

fluxo de tráfego, proporcionar melhoria no meio ambiente e promover a segurança dos

cidadãos.

Por falta de uma cultura de respeito ao ciclista no trânsito, o resultado é a

tragédia com acidentes nos quais o ciclista é sempre o lado que perde, com vidas ceifadas

por falta de segurança quando utilizam as rodovias.

A proposta indica a inclusão de ciclovias no projeto de reforma e modernização da Rodovia

AM - 010 que liga Manaus ao Município de ltacoatiara. Para garantir a eficácia da Lei 12.587

de janeiro de2012 que lnstitui as diretrizes da política Nacional de Mobilidade Urbana:

Art. le A Política Nacional de Mobilidade Urbana é

instrumento da política de desenvolvimento urbano de que

tratam o inciso XX do arï. 21. e o art. 182 da Constituicão

fgd.ç.fal, 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. 6e A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada

pelas seguintes diretrizes:

(...)

lll - integração entre os modos e serviços de transporte

urbano;
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Desta forma, todo projeto de obras das vias Públicas só será aprovado após a

ampliação ou adequação do respectivo projeto de construção de ciclovias.

As ciclovias servirão de segurança a quem já usa este meio de transporte e

estimulo para sua adoção, que trará efeitos extremamente positivos sobre o meio ambiente,

por reduzir as emissões de gases que contribuem com o efeito estufa, e sobre a saúde

pública e segurança.

Embora já comecem a surgir movimentos de valorização do uso da bicicleta

como meio de transporte regular, a regra, no nosso estado o que se vê, é uma malha de vias

destinadas apenas à circulação de veículos automotores, onde os ciclistas não encontram

boas condições de segurança.

Esta proposta pretende facilitar a convivência entre veículos automotores e

bicicletas, reservando espaço adequado para os ciclistas.

Acompanhamos há alguns anos várias obras em ruas, avenidas e

rodovias no Amazonas executadas pelo poder público, ou por contrapartidas, que priorizam

apenas o transporte motorizado e ignoram totalmente a construção de ciclovias, a

acessibilidade e a sustentabilidade nos projetos. Assim, a presente indicação tem objetivo

de cumprir a Política Nacional de Mobilidade Urbana em seus termos.

Diante do exposto e da relevância da matéria ao estado do Amazonas, solicito

aos nobres pares pela aprovação da presente propositura.

Desta forma, Requeiro a Mesa Diretora, com Aquiescência do Douto Plenário,

que encaminhe expediente, na forma de indicação, ao Excelentíssimo Senhor Governador do

Estado do Amazonas, Wilson Miranda Lima, solicitando a INCLUSÃO DE CICLOVIAS no

projeto de reforma e modernização da Rodovia AM -0L0, que liga Manaus ao Município de

Itacoatiara.

S.R. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

fevereiro de 2020.

I

DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de

tz

Deputado Estad EPUBLICANOS
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