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Autoria: Ver. Netinho Lacerda. 

 
Institui a data de 22 de Setembro como Dia Municipal 

sem Carro no Calendário Oficial de eventos do 

Município de Formosa.  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:  

 

Art. 1º Fica instituído do Dia Municipal sem Carro, que será realizado, anualmente, no dia 

22 de setembro.  

§1º O Dia Municipal sem Carro passará a constar do Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Formosa.  

§2° A adesão ao não-uso de automóveis em 22 de setembro é voluntária.  

 

Art. 2º Ao longo de todo o ano e principalmente no dia 22 de setembro, o Poder Público 

Municipal empenhará esforços para promover atividades educativas à realização de campanhas e 

programas para obter adeptos ao não-uso de automóveis.  

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei.  

 

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Câmara Municipal de Formosa, 10 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Este Projeto de Lei Ordinária visa incluir no Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Formosa, o Dia Municipal sem Carro.  

A data é celebrada em várias partes do mundo, quando são realizadas atividades em 

defesa do meio ambiente e da qualidade de vida nas cidades.  

O Dia Mundial sem Carro, celebrado no dia 22 de setembro, foi idealizado na França, 

na década de 1990 e conquistou a adesão das cidades em diferentes países com o passar dos 

anos, inclusive no Brasil. Trata-se de um manifesto sobre os problemas causados pelo uso 

intenso de automóveis para deslocamentos, sobretudo, nos grandes centros urbanos. É um 

convite ao uso de meios de transportes sustentáveis, como a bicicleta.  

O objetivo principal do Dia Mundial sem Carro é estimular uma reflexão sobre o uso 

excessivo do automóvel, além de propor às pessoas que dirigem todos os dias que revejam a 

dependência que criaram em relação ao carro ou moto. A ideia é que essas pessoas 

experimentem, pelo menos nesse dia do ano, formas alternativas de mobilidade, descobrindo que 

é possível se locomover pela cidade sem usar o automóvel.  

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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