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DISPÕE sobre normas preventivas quanto ao

abandono involuntário de menores no interior
dos veículos nos estacionamentos públicos e
privados.

I. RELATÓRIO:

Submete-se à apreciação desta Comissão o Projeto de Lei n. 389/2019, de autoria
da ltustre Deputada Joana D'arc, que dispõe sobre normas preventivas quanto ao
abandono invotuntário de menores no interior dos veícutos nos estacionamentos púbticos
e privados.

A proposição foi apresentada no dia 07 de junho de 2019, sendo inctuída em pauta
nas reuniões ordinárias dos dias 18, 19 e 24 de junho do corrente ano.

Seguindo o Processo Legistativo, os autos foram encaminhados a esta Comissão de
Direitos Humanos para regutar seu prosseguimento.

Passo a emitir parecer, na tentativa de criar juízo de vator, conctamando os nobres
pares desta Comissão e ao douto Ptenário deste poder, para acompanhar o parecer deste
retator.
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E o breve retatório. Passo a opinar.
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r - FUNDAMeNTaçÃo:

A proposta da eminente Deputada Joana D'arc visa dispor sobre normas

preventivas quanto ao abandono involuntário de menores no interior dos veícutos nos

estacionamentos púbticos e privados.

A Autora destaca a necessidade da referida medida, haja vista o crescente índice

de acidentes envotvendo o esquecimento de crianças e animais nos interiores dos

veícutos, o que, nos casos mais graves, tem culminado no trágico óbito daquetes, em

virtude da situação de fragitidade e vutnerabitidade em que se encontram.

Consoante justificação, a proponente argumenta, ainda, que o projeto, atém de

contribuir para reduzir o índice de casos envolvendo o esquecimento de crianças ou

animais no interior dos veícutos, também beneficiará o Fundo Estaduat da Criança e do

Adotescente (FECA), regutamentada por Lei, responsávet peto recebimento dos vatores

advindos da apticação de eventuais multas administrativas para todos aquetes que

descumprem as obrigações impostas na proposição em anátise.

Já no quesito regimentat, a propositura se encontra em harmonia com o Arligo 27,

ll, "a", do Regimento lnterno, que assim dispõe:

Vll - Comissão de Direitos Humanos, Cidadania

e Legi slação Parti ci pativa :

a) Políticas p(tblicas, programas, projetos,

atividades e matérias sobre direítos

humanos, cidadania e minorias sociais;

Diante do exposto, considerando que a presente propositura tramita em

conformidade com a tegislação que deve ser observada por esta Comissão de Direitos

Humanos, Cidadania e Legistaçäo Participativa, não há óbice a me manifestar
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positivamente quanto ao projeto em epr
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u - coNcrusÃo:

Diante do exposto, considerando que o presente projeto atende os requisitos

formais exigidos peta ordem tegat e regimentat, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL ao
prosseguimento do Projeto de Lei no 389/2019 na forma da emenda apresentada peta

CCJR, de autoria da Deputada Joana D'arc, conctamando aos nobres pares desta Comissão

e ao Plenário desta Casa idêntico voto.

S.R. DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANos, c¡DADANIA AssUNTos INDíGENAs E

LEGISLAçÃO PNRNCIPATIVA DA ASSEMBLEIA LEGIsLATIVA Do EsTADo Do AMAzoNAs,

EM MANAUS, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

ADO BELARMINO LINS

Relator
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