
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
COMISSAO DA MULHER, DAS FAMÍLIAS E DO IDOSO.

PROJETO DE LEI N" 21412019

PROPONENTE:

RELATORA:

Deputado CARLINHOS BESSA

Deputada ALESSANDRA CAMPÊ,LO

PARECER

"DISPOE sobre o embarque e desembarque de

pessoas com deficiência física usuárias do sistema

de transporte coletivo intermunicipal rodoviário

no âmbito do Estado do Amazonas."

I - RELATÓNTO

De autoria do nobre Deputado Carlinhos Bessa, o projeto de Lei n" 2I4 de 2019, que

dispõe sobre o embarque e desembarque de pessoa com deficiência física usuárias do sistema de

transporte coletivo intermunicipal rodoviário no âmbito do Estado do Amazonas.

Continuando o ptocesso legislativo, a proposição foi encaminhada a Comissão de

Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável ao Projeto.

Após isso foi encaminhado para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde também

recebeu parecer favorável ao Projeto de lei.

Seguindo a tramifação, foi encaminhado para a Comissão de Transporte, Transito e

Mobilidade, onde também recebeu parecer favorável ao Projeto de lei.

Vindo os autos a Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso, nos termos do Art. 27,

inciso XII, alínea rrb" do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amazonas, para

eririssão de parecer.

E o relatório

Passo a opinar.
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rr - Do vrÉnrro

A falta de acessibilidade no transporte coletivo intermunicipal ainda é um grande desafio

enfrentado por pessoas com deficiência. O di'eito de ir e vir, garantido pela Constituição Federal,

é gravemente ferido e se torna inatingível para os. passageiros que desejarn viajar com segurança e

sem constrangimento nos veículos das empresas que operam nos Terminais Rodoviários. Esta

acessibilidade deve ser garantida não só na rodoviária, mas em todos os pontos de embarque e

desembarque.

Por fim, são asseguradas à pessoa com deficiência a prioridade e segurança nos

procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com

as nonnas técnicas. Além disso, cabe ao poder público incentivar a fabricaçã,o de veículos

acessíveis e a sua utilizaçã,o como táxis e vans, de forma a gararút o seu uso por todas as pessoas.

De todo modo, a proposta é importante e cumpre uma função social relevante

III - DO VOTO

Em face do exposto, diante da relevância do tema, conclui a Comissão pela

APROVAÇÃO Oo Projeto de Lei n'21412019, apresentado pelo autor.

S.R. DA COMISSÃO DA MULHER, DAS FAMÍLIAS E DO IDOSO DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de agosto de 2019.

DEPUTADA

RelRroRn
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Poder Legislativo
Assembleia do Estado do Amazonas

Gabinete Deputadâ Estaduäl Alessandra Campêlo
1n Vice-Presidente Assembleia do [stado do Amazonas
Comissão tla Mulhero da Família e dos ldoso.

GERTTDAO DE VOTAçÃO

PRL n. 
"¿ 

l\ t2o1sPRoJEro( )PL( )PLc( )PEc( )

AUTOR: (A) DEPUTADO (A)
Q{a\l;^)^ß.t &.",..r--

do Regimento lnterno daALEAM, o (a) Deputado (a)

Manaus_AM, 6 tf>8 t2o1g

A CMFI/ALEAM RESOLVE, por" 
{ unanimidade ( ) maioria de votos, resolve 

RAPROVAR 
( ) REJEITO

o parecer técnico apresentado pelo Relator, as fls. refro, culminando no (& PROSSEGUIMENTO ( )

ARQUIVAMENTO da proposiçäo em epígrafe.

Na hipótese de parecer rejeitado, fica desde já designado como novo relator, nos termos do art. 43, inc. V,

(
-.4

Presidente da Comissão d Mulher, das famílias e do ldoso
Deputada Ales Campêlo

Deputado (a)

Deputada Therezinha Ruiz - PSDB
Vice-Presidente

Deputada Dra, Mayara Pinheiro Reis - PP
mbro

rc Protetora - PR

De Fausto Junior- PV
Membro

lator

Deputado Serafim Corrêa- PSB
Suplente

Deputado Belarmino Lins - PP
Suplente

Deputado Dermilson Chagas - PP
Suplente

De Jbana
M

åffi$$ålïlIRR rJ&irgtul]i:Pl]TAOÂ ËSIÀNl|AL
ffin

Av. Mário Ypiranga Monteiro (antiga ßecife), 3,950 - Parque 1.0 cle Novembro
2"- andar, Sala 216/2 CEp 69.050-030 - Manaus/ AM

Fone: (92) 3183-4375/ 31"83-4625

ffi ak:sxn.Jmcarrrri'i(¡.¿rn': fflaica:ri¡xrìr' frl ak:-c.rr:r:e[-.


