Comissão de Desenvolvimento Urbano
REQUERIMENTO
(Do Srº Alberto Filho)

Requer realização de Audiência Pública para debater o
Projeto de Lei nº 1517/2011 e apensados.

Senhor Presidente,

De acordo com as normas regimentais, requeiro a
realização de Audiência Pública, para debater o Projeto de Lei nº 1517/2011 que
altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para proibir o tráfego de motocicletas, motonetas e ciclomotores entre
veículos de faixas adjacentes, bem como cria faixa exclusiva para circulação desses
veículos.
Proponho que sejam convidados para participar, como
debatedores, nesta Audiência Pública, as seguintes autoridades e pesquisadores:
- Srº Alfredo Peres da Silva, Presidente do DENATRAN
– Departamento Nacional de Trânsito;
- Srº Jilmar Tatto, Diretor da Companhia de Engenharia
de Tráfego de São Paulo;
- Srº Marcelo Cortes Neri, Presidente do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA);
- Srª Maria Sumie Koizumi, pesquisadora e autora da
obra Atlas de Acidentes de Trânsito no Brasil – ABRAMET;

- Srª Maria Helena Prado de Mello Jorge, pesquisadora
e autora da obra Atlas de Acidentes de Trânsito no Brasil – USP/SP.

Justificativa

Dada a importância da proposição apresentada pelo
nobre deputado Newton Lima, que traz para o debate nesta Casa, a questão urgente
de se encontrar caminhos de solução para o aumento dos índices de
morbimortalidade no trânsito no Brasil, dentre os quais chama a atenção o
percentual relacionado com acidentes envolvendo motociclistas, é que entendemos
ser

oportuno

aprofundar

este

debate,

afim

de

que

possamos

chegar,

consensualmente, a uma proposta de lei que, realmente, enfrente esta questão de
maneira firme e eficaz.
Para tanto, solicito aos nobres pares desta Comissão
de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados o apoio para a aprovação
deste requerimento de Audiência Pública.

Sala das Comissões, 20 de Março de 2013.

Deputado Alberto Filho
PMDB/MA

