
 
 
 
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

GABINETE DEPUTADO DELEGADO DANILO BAHIENSE 

 

INDICAÇÃO Nº         /2022 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

O Deputado Estadual, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, requer a 

Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII, e 174, do Regimento 

interno desta Casa de Leis, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado, Sr. JOSÉ RENATO CASAGRANDE, INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

 

“IMPLEMENTAÇÃO DE CICLOVIAS EM TODA RODOVIA DO SOL NO 

TRECHO VILA VELHA A GUARAPARI” 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Com efeito, o hábito de se locomover pelo uso de bicicleta e outros meios de transporte 

similares vem aumentando significativamente no Brasil. Aqui, a bicicleta é considerada 

veículo, podendo trafegar nas vias públicas, com direito de preferência sobre veículos 

automotores, mas com deveres que se sujeitam a multas, nos termos do art. 29 do Código 

de Trânsito Brasileiro. 

 

Andar de bicicleta é uma atividade que tem encontrado cada vez mais adeptos e, com o 

trânsito caótico das cidades, as bicicletas são excelentes opções para melhorar a 

mobilidade urbana, economizar com despesas de combustível e, ainda, adotar atitudes mais 

ecológicas em favor do meio ambiente. 

 

Segundo a pesquisa Perfil do Ciclista Brasileiro, realizada pela ONG transporte Ativo, 

42,9% da população considera rapidez e praticidade o principal motivo para adotar a 

bicicleta como modo de locomoção. Logo em seguida, vêm saúde (24,2%) e custo 

(19,6%).  

 

O cotidiano apressado do brasileiro, tanto para moradores de centros urbanos, quanto do 

interior, se tornou motivo mais que suficiente para que as pessoas passassem a utilizar a 

bicicleta como meio de transporte, bem como para lazer e práticas desportivas.  

 

De outro lado, a falta de local adequado para que o ciclista transite em segurança tem 

causado inúmeros acidentes, muitas vezes fatais, mormente em trechos como entre o trevo 

de Setiba e a Casa de Shows denominada “Pedreira Adventures Park”, conforme nos 

relataram diversos moradores da região. 
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Há outros pontos, também, como próximo ao pedágio, que não há nenhum espaço 

destinado aos ciclistas, sendo certos que eles se espremem nos acostamentos, correndo 

riscos em meio aos automóveis que se locomovem pela via principal. 

 

Segundo dados divulgados no portal gazetaonline
1
, no ano de 2018, considerado apenas os 

meses de janeiro a junho, houve 761 acidentes envolvendo ciclistas, sendo uma média de 

4,2 por dia! 

 

Por essas razões se torna imprescindível que o trecho supramencionado seja objeto de total 

atenção dos órgãos públicos, no caso o Governo do Estado, junto à RODOSOL, com a 

finalidade de planejar estudos de viabilidade e execução de obra para construção de 

ciclovia entre os Municípios de Guarapari e Vila Velha, garantindo-se aos ciclistas 

transitarem com maior segurança. 

 

Ademais, é bom afirmar que já estão ocorrendo obras na região entre Setiba e Guarapari, a 

cargo da Municipalidade, e que deve contemplar também a construção de ciclovias para os 

usuários de bicicleta. 

 

Face ao exposto, conclamamos o apoio e o atendimento do Excelentíssimo Senhor JOSÉ 

RENATO CASAGRANDE, Governador do Estado do Espírito Santo, com a presente 

Indicação, que é de suma importância do ponto de vista de mobilidade urbana e, 

principalmente, de segurança aos ciclistas. 

 

 

Sala das Sessões, em 08 de agosto de 2022. 

 

 

 

Delegado Danilo Bahiense 

Deputado Estadual 

 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2018/08/cresce-o-numero-de-acidentes-envolvendo-

ciclistas-no-espirito-santo-1014144721.html. Acesso em: 29 maio 2019. 
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