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PROJETO DE LEt N.2L4l2Ot9
PROPONENTES: DEPUTADO CARLINHOS BESSA

RELATOR: DEPUTADA JOANA DARC

Dispõe sobre o embarque e desembarque de
pessoas com deficiência física usuárias do sistema de
transporte coletivo intermunicipal rodoviário no
âmbito do Estado do Amazonas.

PARECER

I. RELATóRIO

No dia 10 de abril de 20L9, o eminente Deputado Carlinhos Bessa apresentou o Projeto de Lei
de ne 21412019, que dispöe sobre o embarque e desembarque de pessoas com deficiência física
usuárias do sistema de transporte coletivo intermunicipal rodoviário no âmbito do Estado do
Amazonas.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa.

O presente projeto foi incluído em reuniões ordinárias, tendo permanecido em pauta, não
tendo recebido quaisquer emendas.

Em seguida, a proposta foi encaminhada a esta Comissão Permanente de Constituição para
exame e emissão de parecer quanto a sua constitucionalidade e legalidade, em conformidade com
o artigo 27 ,1, alínea "a" , do Regimento lnternol desta Casa Legislativa.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

A proposta do ilustre Deputado Carlinhos Bessa dispõe sobre o embarque e desembarque de
pessoas com deficiência física usuárias do sistema de transporte coletivo intermunicipal rodoviário
no âmbito do Estado do Amazonas, pretende melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência,
nos transportes coletivos intermunicipais rodoviários, em qualquer hora do dia, desde que esteja
no trajeto da rota, ainda que em ponto de parada não regulamentada.

lnobstante o louvável intuito e o alcance social que a norma estadual poderia trazer à
população, no sentido da proteção e integração social das pessoas com deficiência, e, após detida
análise dos autos, vislumbra-se que a proposição não possui vício.

1 Ar1.27' As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste Regimento, nos limites
estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominaçöes e abrangência temática:
| - Comissão de Constituição, Justiça e Redação;
a) aspecto constitucional, legal, jurídico, regimento e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia
e de matérias que lhe sejam encaminhadas; (Redação dada pela Resolução Legislativa n'. 584, de 09.02.2015)

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n,s 3.950 - Ed. Dep. ic¡sé de Jesus Lins cle Albuqr-rerque - parque Dez
CËP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

B@ assembleiaam wwuale.am.gov.br



_?Ass._ -lj:L_

içqo

uo F¡s o

CCJR

PODER TEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

EsTADO DO AMAZONAS

Salienta-se gue em consonância com o art. 25, gL'da Constituição Federa12, ca dos,
no exercício de sua competência residual, legislar sobre transporte rodoviário intermunicipal,
conforme entendimento do STF.

Assim, no que tange à constitucionalidade e juridicidade, verifica-se que o tema tratado no
Projeto de Lei em análise, situa-se no âmbito da competência legislativa concorrente, estabelecida
à União, aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso XlV, da Constituição Federal
de 1988 e do art. L8, inciso XlV, da Constituição Amazonense3.

Ademais, salienta-se que, nestes casos, a competência da União limita-se a estabelecer
normas gerais, fato este que não exclui a competência suplementar dos Estados para legislar sobre
a matéria, conforme parágrafos primeiro e segundo, da norma constitucional supramencionada,
não havendo, portanto, impedimentos de ordem constitucional para edição de lei estadual sobre a

proposição em tela.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, também não se
vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto por membro desta Casa Legislativa, nos
termos do art. art. 33 da Constituição do Estado e do art. 87, inciso l, do Regimento lnterno deste
Poder Legislativoa.

ilt- coNclusÃo

Diante do exposto, havendo óbice de ordem constitucional, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à

admissibilidade do Projeto de Lei n".2L4I2OI9, de autoria do Deputado Carlinhos Bessa.

É o parecer.

S.R. da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas, em Manaus, 30 de maio de 20L9.

2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta
Constituição.

5 1s São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição;
3 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar concorrentemente com a União
sobre:
XIX - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
4 Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa,
ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor-Geral, ao Tribunal de Contas do
Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
Art. 87. A apresentaçäo de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual, admitindo-se as
seguintes hipóteses quanto à autoria:
| - Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por projeto;
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