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R E Q U E R I M E N T O
Com fulcro no artigo 96, inciso III, do
Regimento
Interno
da
Câmara
Municipal
de
Cuiabá-MT,
consubstanciado com o que preceitua o artigo 21, inciso II,
da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, venho, a presença da
mesa diretora REQUERER, em razão de imperioso motivo de
ordem pessoal, licença de 31 (trinta e um) dias, sem
remuneração, a partir do dia 28/10/2013 à 02/12/2013, para
tratar de assunto de interesse particular.
Pelo exposto, requeiro, ainda, seja o presente
requerimento lido nesta sessão, conforme dispõe o § 2º, do
referido artigo 96 do regimento Interno desta Casa de Leis.
Palácio Paschoal Moreira
Sessões em 25 de outubro de 2013.

Cabral,

Sala

das

VEREADOR MÁRIO NADAF
PARTIDO VERDE – PV
LÍDER DO PARTIDO
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J U S T I F I C A T I V A
A
presente
propositura
visa
discutir
com
todos
os
interessados, o uso das bicicletas ou “bikes” como meio de transporte
alternativo, estimulando a população a, cada vez mais, se utilizar desse
meio para se locomover, promovendo um melhor condicionamento físico, além da
melhoria na qualidade de vida em razão da diminuição da emissão de gazes
poluentes, contribuindo sobremaneira com a destruição da camada de ozônio,
além da discussão a cerca da construção de ciclovias e ciclofaixas por toda
a capital, aproveitando as obras de mobilidade urbana, com o advento da Copa
do mundo de 2014.
A preocupação com o bem estar e segurança para quem se
utiliza como meio de transporte as bicicletas para ir ao trabalho, escola ou
mesmo, se exercitar, optando por uma vida mais saudável e um meio ambiente
mais sustentável é de suma importância e responsabilidade de todos nós.
Este requerimento tem como proposta a discussão sobre a
importância do uso da bicicleta como meio de transporte sustentável no meio
urbano e no turismo. Seu uso é sugerido nas cidades a partir do ponto de
vista da eficácia em mobilidade urbana sustentável, mas também como forma de
renascimento dos centros urbanos, da recriação do espaço público em
detrimento do uso do automóvel como meio de locomoção diário.
A bicicleta é exposta como um meio de transporte de massa, a
qual seu uso se caracteriza como uma importante ferramenta do meio social,
oportunizando aos habitantes uma reinterpretação do seu modo de vida e de
seu redescobrimento como ser humano na socialização do espaço das cidades
entre todos seus semelhantes. Já no âmbito do turismo, o uso da bicicleta é
caracterizado como um novo e importante segmento turístico, apresentando-se
o cicloturismo como uma atividade alternativa no setor, proporcionando uma
significativa distribuição de renda ao longo das viagens, além de
oportunizar o contato direto entre os turistas e os pontos turísticos da
zona urbana da capital.
Esta propositura visa, ainda, rediscutir a importância da
construção e valorização das ciclovias e ciclofaixas, oportunizando maior
segurança a todos que se utilizam deste meio de transporte, estimulando,
ainda, quem não os utiliza por medo do trânsito cada vez mais caótico da
Capital.
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Em se tratando de um serviço essencial ao bem estar e à
segurança da população, que se utiliza das bicicletas para se locomover, é
de suma importância que se faça esta Audiência Pública para se discutir com
todos os interessados, além das autoridades, a construção, recuperação e
readequação de ciclovias e ciclofaixas por todas as vias de Cuiabá, haja
vista que, por falta de calçadas, os ciclistas são obrigados a dividir
espaço com os pedestres e, invariavelmente, com motos e veículos
automotores, que usam as poucas ciclofaixas e ciclovias existentes, para se
desviarem
dos
constantes
engarrafamentos
nos
horários
de
pico,
principalmente
nas
rotatórias,
além
de
utilizarem,
também,
como
estacionamento, colocando em risco às suas vidas, pois são obrigados a
convergirem para as faixas destinadas aos automóveis.
É de suma importancia que a Nobre Casa Legislativa de Cuiabá
participe das discussões, sendo a legítima representante do povo cuiabano, e
manifeste os interesses deste.
Temos certeza de que essa audiência contribuirá para que o
parlamento avalie a situação com mais clareza, diante das informações ali
prestadas, sua legalidade, com o intuito primordial que é beneficiar e
estimular a população cuiabana a aderir a este transporte saudável, que
contribui para um meio ambiente mais sustentável.
Em face das necessidades aqui arguidas, vimos requerer a
realização da Audiência Pública sobre a utilização da bicicleta como meio de
transporte alternativo e a construção e preservação das ciclovias e
ciclofaixas, a fim de que esta Nobre Casa possa ouvir e ser ouvida sobre
relevante questão.
Pelo exposto, pedimos o apoio de todos os nobres vereadores,
para a aprovação do presente requerimento, por se tratar dos anseios da
população da baixada cuiabana.
Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em 24 de
setembro de 2013.

VEREADOR MÁRIO NADAF
PARTIDO VERDE – PV
LÍDER DO PARTIDO

VEREADOR ARILSON DA SILVA
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
3

4

