
Ofício 02/2015 Balneário Camboriú/SC, 09 de março de 2015

Do Diretor Presidente da UCB - André Geraldo Soares
À ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

Assunto: Tomada de Subsídio nº 001/2015

Tendo  em vista  a  abertura  de  consulta,  pela  ANTT,  para  o  “envio  de
contribuições  sobre  o  projeto  básico  para  novas  outorgas  de  rodovias
federais”,  acionamos  os  senhores  e  senhoras  para  encaminhar  o
documento  “Mais  mobilidade  nas  cidades  com  o  transporte  não
motorizado”, redigido pela então candidata Dilma Vana Rousseff durante
as eleições presidenciais de 2014, documento amplamente divulgado na
sociedade e também diretamente encaminhado à UCB.
No  referido  documento,  afirma  a  ora  Presidenta  da  República  que
“Assumimos com os moradores da cidade o  compromisso de criar novos
programas federais de apoio aos municípios na promoção do transporte
por  bicicletas  e  na  melhoria  da  qualidade  dos  deslocamentos  dos
pedestres,  como  forma  de  democratizar  a  mobilidade  e  melhorar  as
condições ambientais urbanas. Para isso, nós vamos:”

Dentre as proposta com as quais se compromete o atual governo federal,
consta  a  que  segue:  “Inserir  estrutura  cicloviária  nas  vias  laterais
construídas junto às rodovias federais nas revisões e nos futuros contratos
com as concessionárias”.
O documento segue em anexo, contendo ainda outros compromissos que
são  direta  ou  indiretamente  aplicáveis  à  ANTT  -  Agência  Nacional  de
Transportes Terrestres.
Lembramos ainda que as vias  laterais  (ou   marginais)  às  rodovias  que
cruzam perímetros urbanos (geralmente em bairros periféricos) costumam
ser usadas por muitos ciclistas, incluindo trabalhadores de baixa renda e
estudantes, as quais são de extrema periculosidade devido ao alto fluxo
de  veículos  motorizados,  incluindo  veículos  de  grande  porte;  e  que
organizações da sociedade civil, cientes e temerosos da péssima situação
de  segurança,  já  tem se  manifestado  às  concessionárias  e  à ANTT em
diversas  cidades  brasileiras  requerendo  instalação  de  infraestrutura
cicloviária segura.
Assim  sendo,  por  meio  desta,  considerando  o  baixo  custo  relativo,
solicitamos  aos  senhores  e  senhoras  que incorporem,  dentre  as  novas
regras  para  a  concessão  de  rodovias  federais,  proposta  claramente
expressa  pela  Presidenta  da  República  do  Brasil Dilma  Vana
Rousseff: “Inserir estrutura cicloviária nas vias laterais construídas
junto às rodovias federais nas revisões e nos futuros contratos
com as concessionárias”.
Contando com vossa sensibilidade, agradecemos a atenção dispensada e
enviamos nossas

 
Cordiais saudações,

______________________________________
André Geraldo Soares

Diretor Presidente
UCB - União de Ciclistas do Brasil


