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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N9 2L4/2OLI

AUTOR: DEPUTADO CARLTNHOS BESSA

REIATOR: DEPUTADO SAULLO VTANNA

Rto

DEPUTADO ESTADUAL SAULLO VIANNA
CAÉ

DISPÕE SOBRE O EMBARQUE E O DESEMBARQUE

DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FíSICA USUÁRIAS

DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO DO ÂMEITO NO

ESTADO DO AMAZONAS.

o Deputado Estadual CARLINHoS BESSA apresentou o projeto de Lei
OrdiNáriA N" 20T4/201.9, qUC: DISPÕE SOBRE O EMBARQUE E O DESEMBARQUE DE

PESsoAs coM DEFlclÊNclA FíslcA usuÁRtAS Do srsrEMA DE TRANSpoRTE coLETrvo
INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO DO ÂMEITO NO ESTADO DO AMAZONAS.

Na justificativa, o autor discorre que o objetivo da propositura é
melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência com a prerrogativa de
desembarcarem do transporte coletivo urbano intermunicipal fora do ponto
demarcado, em rocar por si escorhido, por conta das diversas rimitações que a
invalidade produz.

Finaliza dizendo que as pessoas com deficiência precisam de um olhar
especial sobre a necessidade de adaptar-se o transporte coletivo urbano a esse
seguimento, trazendo-rhe normas de conforto, merhoria da quaridade de vida e
integração à sociedade
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A proposição foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e

Redação sem emendas, tendo como relatora a Deputada Joana Darc, em 30 de maio

de 20L9.

Os autos vieram para a Comissão de Assuntos Econômicos.

É o relatório

II- FUNDAMENTACAO

A matéria tem muita importância visto que criar uma norma

determinando que os condutores do transporte coletivo intermunicipal rodoviário

desembarquem os deficientes em locais que haja uma melhor acessibilidade, em

qualquer hora do dia, desde que dentro do trajeto da rota e ainda que em ponto de

parada não regulamentado, lraz inclusão dos mesmos no que concerne ao

comprometimento de suas capacidades por conta das limitações naturais da

deficiência, sejam elas quais foram.

Cabe a esta comissão, além do exame de mérito, apreciar a proposição

quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes

orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento lnterno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, em seu art.27, inciso ll, alínea "b", que "estabelece

procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e

fi nancei ra ".

Nesse sentido, consideramos a proposição não conflitante com as

normas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária

anual e das demais disposições legais em vigor.
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vt- DO RE R

Assim, em face de não haver nenhum óbice legal, a manifestação é

FAVORÁVE| ao Projeto de Lei Ordinária de Ne 2t4/2A8.
.-

Sala da Comissão de Assuntos Econômicos da ALE/AM, em Manaus, 0g tle julho de

20L9,

(

D tado u t\

Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos



Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Deputado Estadual Rlcardo ltlcolau - PSD

Comissão de Assuntos Econômicos (C"A,E)
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PRorEro N9(ll nop
AUTOR (A): DEPUTADO

A Comissão de Asguntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado do Ama
RESOLVE, por tX unanimidade [ ] maioria de votos, resolve 1,lf nenOVAR I
parecer apresentado pelo Relator, às fls. Retro, culminando ,o lX PROSSEG

ARQUIVAMENTO da proposição em epígrafe.
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Na hipótese de parecer rejeitado, fica desde já designador como novo relator, nos termos do art.
43, V do Regimento lnterno da ALEAM, o (a) Deputado 9a)

Manaus -AM, Wú1, 0L9

issão de ntos Econômicos - CAE
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