
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PROJETO DE LEI Nº 240/2010
Cria no Estado o Programa Carona Solidaria

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:
Art.  1º  Cria  no  âmbito  do  Estado,  o  Programa  Carona  Solidaria  que  consiste  no  estimulo  à
ocupação dos veículos automotores com capacidade ociosa de passageiros com destino à área
metropolitana,  com vistas à redução do congestionamento de veículos nas vias públicas e da
emissão de gases poluentes.

Art.  2º  O Poder  Executivo,  por  meio  do  órgão  público  responsável  pelo  transporte  e  transito,
poderá, em regime de parceria publica e privada, instituír a criação de:

I  -  banco  de  dados  disponível  na  internet  com informações  dos  usuários  deste  programa,  de
modo  a  oferecer  as  informações  e  cadastros   nomes,  endereço,  telefones,  veículos,  rotas  e
horários,  identificando  os  veículos  e  os  usuários  em  participar  do  Programa,  tendo  como
objetivo divulgar e garantir a segurança deste sistema de mobilidade solidaria.

II - produzir os documentos de identificação adesão e o regulamento do Programa.

 Art. 3º Este programa deverá ser implantado em cooperação com as entidades de defesa dos
transportes  e  as  Organizações  não  Governamentais  -  ONG’s,  com  objetivo  de  divulgar  e
promover a cultura do transporte solidário.

Art.  4º  Os  veículos  que  aderirem  a  este  Programa  receberão  adesivos  com  a  logomarca
Programa Carona Solidaria.

Art. 5º Os veículos que aderirem ao Programa Carona Solidária, serão insentos do pagamento
do pedágio da ponte Darcy Castelo de Mendonça.    

Art. 5º Esta lei entra vigor na data de publicação.

 Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2010.

                                           
EUCLÉRIO SAMPAIO

Deputado Estadual - PDT
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa à criação do Programa Carona Solidaria de modo a estimular a
solidariedade e desafogar o congestionamento de veículos na região metropolitana e reduzir a
emissão de gases poluentes.

Por  tudo  isto  acima,  peço  aos  meus  pares  para  esta  nobre  iniciativa,  que  visa  a  melhoria  da
qualidade de vida da polução. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2010.



EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual - PDT


