CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
PL 3267/19 - CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO

REQUERIMENTO N°
, DE 2019
(Do Sr. Rogério Correia)
Requer Audiência Pública para debater
aspectos relacionados ao uso bicicleta
como meio de transporte e o papel das
ciclovias no trânsito brasileiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 58, § 2°, inciso II, da Constituição Federal,
combinado com o artigo 255, do Regimento Interno da Câmara Federal, requeiro a
Vossa Excelência, ouvido o plenário desta Comissão, a realização de Audiência
Pública para debater o papel das Ciclovias no trânsito, bem como os aspectos legais
necessários ao estímulo do uso da bicicleta e aprimoramento das condições de
segurança dos ciclistas. Os convidados da audiência serão encaminhados
posteriormente.

JUSTIFICATIVA

Transitar pelas cidades brasileiras utilizando a bicicleta como meio
de transporte é um desafio, os espaços viários quase sempre não são adequados ao
deslocamento seguro e harmonioso com os veículos motorizados. A existência de
ciclovias ainda é rara e normalmente limitada as áreas centrais das grandes cidades.
Nesse sentido, é fundamental aprofundar o debate sobre o modelo de mobilidade
urbana que desejamos para nossas cidades e dentro disso, o papel das bicicletas no
trânsito.
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No ano de 2018, só na cidade de Belo Horizonte, foram registrados
337 acidentes envolvendo ciclistas, conforme informações da Rede Fhemig, que
administra o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Em âmbito nacional, no ano de
2018 foram internados quase 12.000 brasileiros em decorrência de envolvimento em
acidentes de trânsito enquanto conduziam suas bicicletas.
Portanto, com o intuito de propor alterações legais necessárias ao
estímulo do uso da bicicleta como meio de transporte e a ampliação das ciclovias nas
cidades brasileiras, convidaremos entidades sociais, instituições não governamentais
e especialistas nessa temática, para contribuir com o debate desta comissão
destinada a proferir parecer sobre o PL 3267/2019 que altera o Código Brasileiro de
Trânsito.
Solicito assim, apoio dos nobres Pares para aprovação deste
requerimento.

Sala das Sessões,

de setembro de 2019.

Deputado Rogério Correia
PT/MG

