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DISPÕE SOBRE NORMAS PREVENTIVAS

QUANTO AO ABANDONO INVOLUNTÁRIO DE

MENORES DO INTERIOR DOS VEíCULOS NOS

ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS OU

PRIVADOS.

I - REIáTóRIO:

A Deputada Estadual Joana D'Arc apresentou o Projeto de Lei

ordinária n" 389/2o19, que: DISPÕE SOBRE NORMAS PREVENTIVAS QUANTO AO

ABANDONO INVOLUNTÁRIO DE MENORES DO INTERIOR DOS VEíCULOS NOS

ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS OU PRIVADOS.

Na justificativa, a autora discorre da necessidade de afixar avisos de

alerta nos estacionamentos públicos e privados no Estado do Amazonas, o

objetivo da propositura é uma medida preventiva ao abandono involuntário de

menores dentro de veículos em estacionamento público ou privado do Estado do

Amazonas, evitando possíveis acidentes que possam acarretar a morte.

Finaliza dizendo que nosso Código Nacional de Trânsito, em seus

arts. 64 e 65, determina que as crianças devem ser transportadas no banco
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traseiro dos veículos, e a Resolução ne 277, de 28.5.2008, do Conselho Nacional

de Trânsito ( CONTRAN), a chamada lei da Cadeirinha, em vigor desde setembro

de 2010, ocupa-se de detalhes. lsso está relacionado com o esquecimento de

crianças em veículos, pois argumentava-se que elas, no banco traseiro, eram

menos visíveis, eram menos visíveis ao motorista.

No Brasil, não há dados claros sobre os números de crianças

esquecidas pelos pais dentro do carro, mas vez ou outra, incidentes como esses

acontecem. Por ser um país tropical, as altas temperaturas sempre estão

presentes, sendo um risco ao deixar os pequenos dentro dos veículos.

A proposição foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e

Redação com emenda supressiva do art. 4e, tendo como relator o Deputado

Delegado Péricles, em 08 de agosto de 2019.

Os autos vieram para a Comissão de Assuntos Econômicos.

É o relatório.

II - FUNDAMENTACÃO

A matéria destarte, afixação de avisos de alerta nos

estacionamentos públicos e privados no Estado do Amazonas, evitando possíveis

acidentes que possam acarretar a morte.

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

proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual,
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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 financeira".

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.

VI - VOTO DO RETATOR

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

FAVORÁVE| ao Projeto de Lei Ordinária de Ns 389/2019, com a emenda

apresentada.

Sala da Comissão de Assuntos Econômicos da ALE/AM, em Manaus, 23 de

setembro de 2019.
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A Comissão de ylssuntos Econômicos da Assembleia Legislativa-do Estado do Amazonas - ALEAM

RESoLVE, por Xl unanimidade [ ] maioria de votos, resolve 1Xi nenovnn 1 I REJEITAR o parecer

apresentado pelo Relator, às fls. retro, culminando no lK PROSSEGUIMENTO I j ARQUIVAMENTO da

proposição em epígrafe.

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 (a)
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