CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REQUERIMENTO N°

, DE 2015

(Do Sr. Átila Lira)

Requer a realização de Reunião de Audiência
Pública, conjunta com a Comissão de Legislação
Participativa, para discutir sobre o tema
“Conceitos e Preconceitos da Carona Legal –
Transporte Solidário no Brasil".

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a realização de reunião de audiência pública,
conjunta com a Comissão de Legislação Participativa, a fim de discutir com parlamentares,
autoridades de trânsito, ambientalistas, representantes do meio acadêmico e sociedade civil as
questões relacionadas à prática de oferecer e receber transporte solidário em âmbito nacional.
A Associação Socioambiental “Carona Legal” é autora da Sugestão nº 134/2014,
que sugere projeto de lei para instituir o Sistema de Carona Legal em âmbito nacional, de
forma a incentivar o uso social dos automóveis particulares, aprovada pela Comissão de
Legislação Participativa, concluiu pela apresentação da proposta, o qual tramita nesta Casa
Legislativa como Projeto de Lei nº 8074/2014. Tal fato motivou a sugestão da discussão desse
tema por parlamentares e outros atores sociais interessados.
Entendemos que a realização de debates será muito importante para a
conscientização dos parlamentares e da sociedade em geral, esclarecendo questões que possam
ser polêmicas e favorecendo a tramitação da proposta. Certamente, o transporte solidário,
também chamado carona solidária ou transporte compartilhado, é uma opção que precisa ser
melhor conhecida e incentivada em nosso País. A falta de conhecimento e de reconhecimento
legal dificulta sua adoção, visto que a fiscalização pode confundi-lo com o transporte irregular.
A propósito, deve-se observar que essa modalidade, denominada no exterior “carpool” ou
“rideshare”, já é amplamente praticada em outros países, contribuindo para frear o aumento da
poluição e trazendo outros benefícios como a diminuição dos congestionamentos no trânsito e a
melhoria da mobilidade e da qualidade de vida nas áreas urbanas.
O transporte solidário, também conhecido como transporte compartilhado ou
carona solidária, é uma alternativa simples e eficaz para diversos problemas que afligem as
cidades contemporâneas. Ao promover o compartilhamento de veículos particulares, que de
outro modo estariam rodando com apenas uma pessoa, o transporte solidário possibilita reduzir

Anexo II – Sala 142 - C – Pavimento Superior – Câmara dos Deputados - 70160-900 – BRASÍLIA - DF
Fone: (61) 3216-6521/23/24 – Fax: (61) 3216-6535 - cmads.decom@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

o número de veículos nas ruas, com reflexos positivos para o meio ambiente e a qualidade de
vida da população.
Proponho que sejam convidados, como expositores, o senhor Valdir Braz de
Azevedo, Presidente da Associação Carona Legal, o Deputado Sarney Filho, Coordenador da
Frente Parlamentar Ambientalista, o senhor Marcio Nigro, Diretor do site www.caronetas.com,
o Ex-Deputado Distrital Patrício, autor da Lei nº 5051/2013 – que institui a Semana da Carona
Solidária no âmbito do Distrito Federal, Sr. Fabiano Sobreira, Servidor da Câmara dos
Deputados, com Doutorado em Desenvolvimento Urbano/Mobilidade, e o Senhor Paulo
Eduardo Pinheiro Teixeira, Conselheiro do CNJ – Conselho Nacional de Justiça.
Em face do exposto, solicito que este debate seja realizado o mais breve
possível, preferencialmente no próximo dia 23 de setembro, no período da tarde, motivo pelo
qual solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 02 de setembro de 2015.

Deputado ÁTILA LIRA (PSB-PI)
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