
REQUERIMENTO Nº __/2021

Requeiro a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, nos termos do art.

264, VI do Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais e ouvindo o Plenário desta

Casa Legislativa, que seja feita indicação ao Excelentíssimo Prefeito, Sr. João Campos, e

ao Secretário de Política Urbana e Licenciamento, Sr. Leonardo Bacelar, para reduzir e

controlar a velocidade máxima da Rua General Edson Amâncio Ramalho para 40 km/h

a fim de enquadrar a estrutura viária a infraestrutura cicloviária instalada naquela

avenida.

JUSTIFICATIVA

É dever do município planejar e executar a política de mobilidade urbana municipal,

além de realizar investimentos na estrutura viária. O Ministério das Cidades, em seu

Programa de Mobilidade por Bicicleta, mostra que para garantir a segurança de todos os

atores do trânsito a velocidade da via urbana especifica o tipo de infraestrutura cicloviária a

ser instalada.

Não há como conceber cidades sustentáveis sem incluir a mobilidade ativa na

estrutura urbana, e dentro dessa premissa, os novos sistemas devem incorporar a construção

de infraestruturas cicloviárias nas vias urbanas, em especial àquelas que necessitam de uma

maior adequação para que todos possam utilizá-la com segurança.



Para o deslocamento seguro de pessoas e seus ciclos, incluindo aí ciclistas, está

previsto no Código de Trânsito Brasileiro ciclovias e ciclofaixas, e algumas prefeituras como

o Recife reduzem a velocidade da via urbana, como foi realizado no Recife Antigo,

permitindo o compartilhamento do trânsito entre bicicletas e outros veículos, denominando de

ciclorrotas. Para uma via com velocidades acima de 40 km/h é obrigatório uma infraestrutura

segregada denominada de ciclovia, já em velocidade máxima de até 40 km/h permite-se uma

ciclofaixa, já as ciclorrotas vias de tráfego calmo com a velocidade de até 30 km/h.

Nesse sentido, a Ameciclo criou o IDECiclo, Índice de Desenvolvimento de Estrutura

Cicloviária, no qual avalia outros aspectos das infraestruturas disponíveis em Recife, para

além da sua extensão, pois havia uma lacuna metodológica que avaliaria o avanço desse

equipamento apenas pelo requisito quantidade instalada, sem no entanto, atender as

necessidades dos ciclistas em seus deslocamentos.

Não adianta instalar equipamentos em ruas de tráfego calmo, tendo em vista que a

segurança é urgente nas avenidas, locais com a velocidade máxima. O IDECiclo cria esses

critérios que indicam a qualidade no investimento público em estrutura cicloviária permitindo

uma análise prévia do investimento na divisão modal para os ciclos.

Nesse contexto, o IDECiclo indicou, em 2016, que a Rua General Edson Amâncio

Ramalho não garante a velocidade até 40 km/h, seu nível de tráfego atual permite

velocidades maiores do que 40 km/h, a infraestrutura cicloviária instalada, não atende

portanto, o critério técnico de segurança, sendo necessária a redução e a garantia do

controle da velocidade máxima da via, o que vai conferir uma maior segurança viária a

todos os que utilizam a via independente de seu modo de deslocamento.

Frente a isso, portanto, vimos através desta indicação, solicitar que o Excelentíssimo

Prefeito da Cidade do Recife, Sr. João Campos, e ao Secretário de Política Urbana e

Licenciamento, Sr. Leonardo Bacelar para reduzir e controlar a velocidade máxima da



Rua General Edson Amâncio Ramalho para 40 km/h a fim de enquadrar a estrutura

viária a infraestrutura cicloviária instalada naquela avenida.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 29 de julho de 2021.
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Vereadora - PT
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