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INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Este Vereador requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art. 96
do regimento Interno deste Legisla�vo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do Município de
Porto Alegre, seja encaminhada a seguinte

 

INDICAÇÃO

Ao Senhor Prefeito Municipal, conforme segue:

 
Inclui o § 4º no ar�go 3º da Lei nº 10.260 de 28 de setembro de 2007, facultando ao Poder
Execu�vo Municipal a liberação de pagamento e/ou controle do estacionamento temporário dos
carros elétricos, devidamente iden�ficados.

 

Fica incluído o § 4º no ar�go 3º da Lei nº 10.260 de 28 de setembro de 2007, conforme segue:

Art. 3º .....................

§ 4º Fica facultado ao Execu�vo Municipal a liberação de pagamento e/ou controle do estacionamento
temporário dos carros elétricos, devidamente iden�ficados.

 

JUSTIFICATIVA

Os carros elétricos são os atuais protagonistas da indústria automobilís�ca na missão de “limpar o ar” do
planeta. Por isso, as montadoras estão mudando suas estratégias para zerar a emissão de carbono. Os
Estados Unidos e a União Europeia estão à frente nessa corrida pela eletrificação.  

No Brasil, o processo vem acontecendo de forma lenta, mas que, aos poucos, começa a ganhar força. O
recente estudo “O Caminho da Descarbonização do Setor Automo�vo”, feito pela associação nacional das
montadoras (Anfavea) com o Boston Consul�ng Group (BCG), aponta que o mercado de carros
eletrificados dará um salto nos próximos anos no País.

Atualmente, a par�cipação dos carros elétricos e híbridos nas vendas não passa dos 2%. Porém, a
es�ma�va é de que, em 2030, eles representem entre 12% a 22% dos emplacamentos no Brasil, a
depender da polí�ca do país retomar.

Portanto, será preciso firmar polí�cas públicas que es�mulem as vendas dos referidos veículos, pensando
nisso, apresento o presente indica�vo para análise acerca da viabilidade de liberação do pagamento do
estacionamento controlado.  
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