Indicação 0363/2016
SENHOR PRESIDENTE
O Vereador que este subscreve, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário na forma regimental, o
encaminhamento de ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Edson Renato Dias, contendo os
termos da seguinte INDICAÇÃO:
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, a sugestão de elaboração de
estudos através do órgão competente desta administração para criação de uma cartilha orientadora sobre a
correta utilização das ciclo vias e ciclo faixas no município de Balneário Camboriú.
JUSTIFICATIVA
A persente Indicação tem como principal objetivo através da elaboração de estudos para criação e distribuição
de uma cartilha orientadora sobre regras de convivência entre ciclistas, condutores de veículos, motocicletas e
ônibus nas ciclovias e ciclo faixas do município.
O uso correto da bicicleta traz benefícios para a qualidade de vida: aumenta a circulação sanguínea; previne
problemas cardíacos; ajuda a emagrecer; previne vícios de postura e doenças como osteoporose, não polui o ar e
também é um modo de transporte prático e econômico, além de contribuir para a preservação do meio ambiente,
diminuindo o fluxo de veículos, tornando o trânsito mais livre.
Neste sentido, é necessária a elaboração de uma “cartilha” com regras básicas de convivência entre ciclistas e os
demais condutores, visando garantir maior segurança.
A Lei Federal 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que determina que:
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
I - (...)
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas.
Neste sentido, a criação e distribuição de uma cartilha contendo orientações sobre sinalização vertical, limites de
velocidade, o sentido das vias, além de mapas da localização das ciclovias e ciclo faixas no município a fim de
adequar este usuário a estrutura atual que deve ser ampliada no município.
Por tratar-se da Capital Catarinense do turismo, além da educação aos cidadãos do município, as boas práticas
terão repercussão e auxiliarão também que se cobre estas ações de evolução também em outras cidades,
proporcionando mais qualidade de vida para a população.

