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INDICAÇÃO N2
0 0 1 9 / 2 0 2 2

Sugere ao Chefe do Executivo Municipal a
proposição de projeto de Lei para a
implementação de faixa de trânsito
alternativa para motocicletas, motonetas e
outros veículos inseridos nesta categoria,
de uso não obrigatório ou exclusivo, na
forma que indica.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE.

O Vereador que a este subscreve, no uso de suas atribuições legais e conforme

instituído no art. 138, inciso l, do Regimento Interno da Câmara Municipal de

Fortaleza, vem submeter à apreciação desta augusta Casa Legislativa, a INDICAÇÃO:

Sugere ao Chefe do Executivo Municipal a proposição de projeto de Lei para a

implementação de faixa de trânsito alternativa para motocicletas, motonetas e

outros veículos inseridos nesta categoria, de uso não obrigatório ou exclusivo, na

forma que indica.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em

de <Oj± de 2022.

DEPTO. LEGISLATIVO

VEREADOR MÁRCIO MARTINS
M m
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INDICAÇÃONS 0 0 1 9 / 2 0 2 2

PROJETO DE LEI

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO, NAS
PRINCIPAIS VIAS E COM GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS,
NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, DE FAIXAS
ALTERNATIVAS PARA TRÁFEGO DE MOTOCICLETAS,
MOTONETAS E OUTROS VEÍCULOS INSERIDOS NESTA
CATEGORIA, DE USO NÃO OBRIGATÓRIO, NA FORMA
QUE INDICA.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU

SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1̂  O Poder Público Municipal fica autorizado a implementar, nas principais vias e
com maior fluxo de veículos da cidade de Fortaleza, faixas alternativas para tráfego de
motocicletas, motonetas e outros veículos inseridos nesta categoria.

Parágrafo Único: As faixas de que trata o caput deste artigo não serão para uso
obrigatório, podendo ser utilizadas quando o tráfego da via estiver lento.

Art. 29 A Autarquia Muncipal de Trânsito e Cidadania - AMC irá implementar as faixas
para uso exclusivo dos veículos mencionados no artigo anterior, na cor verde, de
modo visível, na forma horizontal, respeitando as características contidas nas
normativas do CONTRAN.

Art. 3e Após a implementação das faixas a AMC realizará propaganda com o objetivo
de orientar sua utilização, informando ainda sobre sua importância na prevenção de
acidentes envolvendo os veículos de que trata esta lei.

Parágrafo único: O Poder Público Municipal poderá utilizar informes publicitários,
espaços públicos, campanhas em mídias alternativas e no sítio eletrônico para
informar sobre a utilização da faixa para tráfego dos veículos de que tratam esta lei.
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Art. 45 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentarias vinculadas ao Órgão Municipal de Trânsito ou outras
vinculadas ao objeto tratado na presente lei.

Art 52 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
de 2022.

de

VEREADOR MÁRCIO MARTINS
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Indicação sugere ao Executivo Municipal a proposição de
Lei para implementação de faixas de trânsito destinada ao uso de motocicletas,
motonetas e outros veículos inseridos nesta categoria, objetivando prevenir e reduzir
o número de acidentes envolvendo estes veículos.

Ocorre que nos últimos anos, mesmo antes da pandemia de COVID-19, mas
ainda em decorrência dela, houve uma elevação expressiva no número de veículos
desta categoria utilizados pelos mais variados prestadores de serviços, seja para
entrega de alimentos ou para outros tipos de atividades e/ou venda de produtos.

Diante deste cenário de elevação dos números de veículos desta categoria e da
necessidade de maior celeridade no atendimento das demandas oriundas das
atividades que se utilizam destes veículos para entregas, o efeito foi a elevação no
número de acidentes.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), através de dados colhidos durante o
ano de 2021, constatou que 57% das pessoas que morreram em acidentes de trânsito
em Fortaleza eram condutores ou passageiros de motocicletas, estando os dados
disponíveis na Plataforma Vida.

Dados tão elevados no número de vítimas envolvendo veículos desta categoria
demonstram a vulnerabilidade dos condutores que se utilizam deste meio de
condução no seu cotidiano, o que demanda, por parte do Poder Público, intervenção
rápida, enquanto o legislativo não pode deixar de empreender esforços no sentido de
assegurar os meios legais para a implementação de medidas mitigadoras.

Estudiosos apontam que nos últimos 20 anos, no Brasil, o uso da moto vem
sendo incentivada como meio de transporte, junto disso vem crescendo, de modo
assustador, o número de vítimas fatais, conforme acentuado acima, nos dados
catalogados pelo Órgão Municipal de Trânsito, o que tem impactado na elevação dos
gastos no Sistema Único de Saúde (SUS), que no ano de 2015 teve um gasto estimado
de R$ 282.266.320,36 (duzentos e oitenta1 e dois milhões, duzentos e sessenta e seis
mil, trezentos e vinte reais e trinte e seis centavos), somente com acidentes
envolvendo motociclistas.

Para tanto, faz-se necessário a adoção de medidas efetivas que sanem as
lacunas existentes em legislações vigentes que dispõem sobre a matéria, propondo a
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implementação de melhorias no trânsito para proteção dos condutores destes
veículos, com ampliação da fiscalização e educação no trânsito, a fim de prevenir a
ocorrência de acidentes envolvendo as pessoas que se utilizam desta categoria
veicular para condução.

Consoante o artigo 23, XII, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federa! e dos
Municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito,
de modo que cabe ao Executivo Municipal adotar medidas que possam reduzir o
número de vítimas fatais no trânsito de Fortaleza, o que poderá impactar na redução
dos custos no âmbito do Sistema Único de Saúde, possibilitando a destinação destes
recursos para adoção de outras medidas no sistema de saúde do Município, em
benefício dos cidadãos fortalezenses.

Ressalte-se que o presente Projeto de Indicação, que visa sensibilizar o
Executivo Municipal para que apresente mensagem com Projeto de Lei Ordinária a
esta Augusta Casa, tem máxima relevância e urgência, pelo que foi bastante
explicitado acima, conforme dados catalogados pelo próprio Órgão de Trânsito do
Município, posto que haverá melhoria no tráfego de Fortaleza, impedindo ou
reduzindo os acidentes com veículos desta categoria.

Sendo assim, em consonância com a nova roupagem legislativa em todo o pais,
em harmonia com as mais novas práticas relativas a intervenções dos Poderes
Públicos nas vias públicos de todo Brasil, é importante que seja aprovada legislação
neste sentido, para proteger a população de modo geral e a todos os condutores e
passageiros que se utilizam deste transporte no cotidiano.

Tendo em vista, portanto, o grande valor social e económico envolvidos, venho
diante do exposto, pedir o apoio dos Nobres Pares para aprovação deste Projeto de
Indicação.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA,

em de DE 2022

VEREADOR MÁRCIO MARTINS
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